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Bab 7 

DAMPAK PUDARNYA  

KEWIBAWAAN DAN PENGARUH KIAI  

BAGI PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM  

DI KOTA PEKALONGAN 

 

 

Introduksi 

Sebagaimana dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, Pekalongan—

khususnya yang disebut sebagai ―Pekalongan Bawah‖—dikenal sebagai 

basis Nahdlatul Ulama dan berpredikat sebagai masyarakat Santri. 

Selain sebagian besar penduduknya menganut agama Islam paham 

Ahlul Sunnah wal Jama‘ah, serta kaum mudanya banyak tersebar di 

berbagai Pondok Pesantren di luar Pekalongan, warga masyarakat 

Pekalongan juga dikenal sebagai masyarakat yang Kiai Sentris. Di Kota 

ini, Kiai, ustad, ulama, atau apa pun sebutannya, diperankan dan 

berperan besar hampir dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya; 

bukan hanya dalam kehidupan spiritual, melainkan juga dalam bidang-

bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun kultural. Karena 

itu, sebagaimana juga telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

tidak mengherankan jika di Kota Pekalongan berkembang pepatah 

yang menyatakan [kalau] ―Kiai dhehem, masyarakatnya ikut dhehem‖, 

sami‘na wa atho‘na—kami mendengar, dan kami melakukannya. 

Pertanyaannya sekarang adalah: ketika kewibawaan Kiai-kiai yang 

menjadi panutan mereka mulai memudar akibat kiprahnya dalam 

dunia politik yang dinilai tidak pas, apakah dalam berpolitik warga 

masyarakat Pekalongan masih tetap patuh tanpa reserve kepada para 

ulama? [Apa pun jawabannya,] apa dampak-nya bagi perkembangan 

partai-partai politik Islam di Kota Pekalongan? 
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 Sajian bab ini, secara khusus, akan menyajikan uraian tentang 

dampak memudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai-kiai besar di 

Kota Pekalongan pada tahun 1990-an terhadap perkembangan partai-

partai politik Islam di Kota tersebut, terutama Kiai-kiai besar dan 

berpengaruh seperti Kiai Thohir yang dianggap sebagai ―paku‖-nya 

Pekalongan, serta Kiai-kiai lainnya yang tetap memberikan dukungan 

politiknya kepada PPP setelah PBNU membidani kelahiran PKB dan 

mendeklarasikannya sebagai rumah politik kaum Nahdliyyin.701 

Melalui sajian uraian bab ini, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di 

atas, diharapkan, dapat diperoleh dan dirumuskan secara baik. Untuk 

itu, untuk menghindari perbedaan persepsi yang kurang produktif, 

terlebih dahulu, akan disajikan uraian tentang batasan partai-partai 

politik Islam di Indonesia.  

Dengan berpijak pada batasan tentang partai politik Islam 

tersebut, sajian uraian bab ini akan menguraikan tentang keberadaan 

partai-partai politik Islam di Indonesia dan di Kota Pekalongan; 

dukungan masyarakat Islam [santri] di Kota Pekalongan terhadap 

partai-partai politik Islam; dan akan diakhiri dengan sajian uraian 

tentang keberadaan dan perkembangan partai-partai politik Islam di 

Kota Pekalongan pasca konflik PPP dan PKB di Kota tersebut pada 

1998-1999. Sajian uraian yang terakhir ini, diharapkan, dapat menje-

laskan dampak pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai-kiai di 

Pekalongan terhadap partai-partai politik Islam di Kota Batik tersebut. 

Selanjutnya, seperti bab-bab sebelumnya, sajian uraian bab ini akan 

ditutup dengan uraian yang merangkum seluruh pecakapan bab ini. 

 

                                                           
701 Dalam kehidupan sehari-hari, paku dipahami sebagai pengait yang menancap kuat 
pada landasan tertentu. Dalam teknik bangunan, kita mengenal istilah ―paku bumi‖, 
yang menunjuk pada sesuatu yang kuat ditancapkan ke dalam perut bumi sebagai 
penyangga bangunan di atasnya. Paku Bumi, umumnya, terbuat dari beton atau kayu 
yang tidak mudah lapuk dan busuk. Di Kalimantan, terutama di daerah rawa-rawa, 
orang menggunakan kayu galam untuk menyangga bangunan. Di Jawa, kita juga 
mengenal ―Paku Buwana‖—raja Kasunanan Surakarta. Penggunaan kata ‗paku‖raja 
Kasunanan Surakarta tersebut juga dalam pengertian yang tak jauh berbeda: sebagai 
penyangga kehidupan masyarakat di wilayah Kasunanan Surakarta. 
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Partai-partai Politik Islam di Indonesia & Dinamikanya 

Sebelum membicarakan tentang partai-partai politik Islam di Indonesia 

dan dinamikanya, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan ―partai politik‖ dan ―partai politik Islam‖ dalam tulisan ini. 

Sebagaimana disitir di atas, batasan ini menjadi sangat penting, 

terutama, untuk menghindari perbedaan persepsi yang cenderung 

tidak produktif.  

Partai Politik. Secara kelembagaan, partai politik pada dasarnya 

adalah organisasi warga negara yang menjadi anggotanya, yang 

umumnya, didirikan sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam 

memperjuangkan terwujudnya masyarakat dan negara yang dicita-

citakan. Dengan melakukan fungsi agregasi kepentingan, para aktivis 

dan pengurus partai melakukan penjaringan aspirasi para anggota, 

simpatisan, dan masyarakat, serta memadukan berbagai kepentingan 

yang beragam dan tak jarang bertentangan satu sama lain tersebut 

menjadi alternatif kebijakan untuk diperjuangkan dalam lembaga 

legislatif dan ekskutif. Untuk itulah, partai politik berkompetisi untuk 

memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan di lembaga legislatif 

dan ekskutif melalui mekanisme yang disebut Pemilihan Umum. 

Ini konsep idealnya. Dalam konteks Indonesia, partai politik 

pada umumnya adalah, dan hanyalah, organisasi para pengurus dan 

para aktivis yang tergabung di dalamnya. Partai-partai politik di 

Indonesia, umumnya, tidak memiliki keanggotaan yang jelas di luar 

para pengurus dan para aktivis yang umumnya juga tidak terlalu 

banyak. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan hal ini terjadi: 

Pertama, kenyataannya memang tidak banyak anggota masyarakat 

yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi anggota partai karena 

tidak ada kejelasan dan jaminan yang memadai akan hak-haknya seba-

gai anggota partai. Hak-hak sebagai anggota partai politik, seperti: ikut 

menentukan siapa yang menjadi pengurus partai, hak untuk ikut 

menentukan kebijakan partai dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, hak untuk ikut menentukan siapa yang menjadi calon partai 

untuk pemilihan anggota Dewan ataupun kepala pemerintahan, dalam 
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kenyataannya, tak pernah diberikan. Dalam hal ini, peran Ketua 

Umum Partai masih sangat dominan. Kedua, Partai politik di Indonesia 

umumnya juga tidak melakukan berbagai upaya yang dapat 

membangkitkan minat warga masyarakat untuk menjadi anggota partai 

politik; meskipun UU No. 2 Tahun 1999 tetang Partai Politik mewajib-

kan setiap partai politik untuk mendaftar dan memelihara daftar ang-

gotanya. Karena itu, munculnya kesan bahwa partai politik di 

Indonesia tak lebih sebagai organisasi pengurus yang sering bertikai 

daripada organisme yang hidup karena dinamika partai sebagai gerakan 

para anggotanya, tak bisa dielakkan.702 

Partai Politik Islam. Dalam komunitas-komunitas menegara 

yang mayoritas warga negaranya memeluk [agama] Islam, seperti 

Indonesia, definisi tentang partai politik Islam selalu problematik. 

Apalagi, ketika partai-partai politik yang bersangkutan tidak secara 

eksplisit menyantumkan Islam sebagai azasnya.  

Persoalannya adalah: Kalau yang menjadi batasan partai politik 

Islam adalah prioritas perjuangannya dalam mewujudkan aspirasi umat 

Islam, apapun partainya, dalam komunitas-komunitas menegara yang 

mayoritas warganya memeluk Islam, dapat dipastikan partai-partai 

politik yang ada akan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Batasan itu 

akan menjadi lebih kabur lagi ketika konteksnya adalah masyarakat 

Islam yang mayoritas warganya menganut tradisi Islam Sunni. Secara 

tradisional, Kaum Sunni umumnya meyakini bahwa tidak ada pemi-

sahan antara agama (din) dan politik (siyasah), antara Islam dan poitik. 

Sebagaimana diuraikan secara agak detail dalam bab 2, menurut 

doktrin Islam Sunni, politik dipandang sebagai bagian integral, sebagai 

bagian yang tak terpisahkan, dari [agama] Islam. 

Untuk mengatasi peliknya probematika definisi partai politik 

Islam ini, kajian ini akan menggunakan batasan yang banyak dipakai 

                                                           
702 Ramlan Surbakti, Perkembangan Partai Politik di Indonesia, dalam Henk Schulte 
Nordholt & Gusti Asnan, Indonesia in Transition Work in Progress, Penerbit Pustaka 
Pelajar Jogjakarta, 2003, hlm. 52. 
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oleh para peneliti.703 Pada intinya, mereka sepakat bahwa partai-partai 

politik yang dari segi sejarah pendiriannya, basis ideologinya, trajektori 

(rekam jejak) para pendirinya, organisasi yang membidani dan mem-

back-up-nya (menopangnya), serta kiprahnya dalam praktik-praktik 

kehidupan berbangsa dan bernegara erat berkaitan dengan perjuangan 

Islam, dapat dikategorikan sebagai partai politik Islam. Di sini, baik 

yang menyatakan diri sebagai partai Islam ataupun tidak, berazaskan 

Islam ataupun tidak, sepanjang memenuhi kriteria-kriteria tersebut 

dapat digolongkan sebagai partai politik Islam. Dengan batasan ini, 

menjadi cukup jelas, partai-partai politik apa saja yang dapat dikate-

gorikan sebagai partai-partai politik Islam. 

Bertolak dari batasan tersebut, di Indonesia dapat diidentifikasi 

adanya dua kategori partai politik Islam. Kategori pertama adalah 

partai-partai politik yang berbasis ideologi Islam; dan kategori yang 

kedua adalah partai poitik yang berbasis massa [organisasi] Islam. 

Pertanyaannya sekarang adalah: apa beda di antara kedua kategori itu? 

Bukankah keduaya sama-sama berbasis massa Islam? 

Adalah benar bahwa, baik partai-partai politik yang berideologi 

Islam maupun partai-partai politik berbasis massa [organisasi] Islam 

sama-sama menempatkan massa Islam sebagai basis konstituennya. 

Tetapi, jika dilihat dari spiritnya, keduanya tidaklah sama. Kelompok 

pertama, partai-partai politik berbasis ideologi Islam, adalah partai-

partai politik yang secara eksplisit menyatakan berasaskan Islam, dan  

bertujuan untuk memperjuangkan berdirinya negara Islam, dengan 

memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sedangkan, kelompok kedua adalah partai-partai politik 

yang berbasis massa Islam, tetapi tidak menggunakan Islam sebagai asas 

partainya, serta tidak bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Dalam 

konteks Indonesia, partai-partai politik yang termasuk kategori kedua, 

umumnya, bersifat pluralis, berasaskan Pancasila, serta tidak memper-

                                                           
703 Lihat: Bachtiar Effendy, 2009, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik 
Politik Islam di Indonesia, Penerbit Paramadina, Cetakan Kedua, Edisi Baru dan 
Diperluas; dan Endang Turmudzi: Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, Penerbit 
Lembaga Kajian Islam dan Sosial Kemasyarakatan (LKiS), Jogjakarta, 2004. 
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soalkan diberlakukannya hukum nasional yang bersifat sekuler. 

Dengan batasan ini, keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai 

Amanat Nasional termasuk dalam kategori partai politik Islam. 

Partai-partai Politik Islam di Indonesia pada Masa-masa Awal 

Kemerdekaan 

Pada masa-masa awal Kemerdekaan Indonesia, karena ada kebebasan 

bagi partai-partai politik untuk menentukan azas partainya, 

keberadaan partai-partai politik Islam menjadi tidak terlalu sulit untuk 

diidenti-fikasi. Mereka, umumnya, mencantumkan Islam sebagai azas 

partainya. Apalagi, keberadaan partai-partai politik pada masa-masa 

awal kemerdekaan Indonesia yang, umumnya, merupakan kelanjutan 

dari organisasi-organisasi sosial yang sudah terbentuk sejak masa-masa 

sebelumnya, ketika negeri ini masih di bawah kekuasaan kolonial. PNI, 

PKI, PSI, Nahdlatoel Oelama, dan Perti, adalah beberapa di antara 

mereka yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Di luar 

Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Sjarikat Islam Indonesia 

(PSII), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang sejak awal pendirian-

nya sudah menyatakan diri sebagai partai politik, partai-partai politik 

yang muncul pada masa-masa awal kemerdekaan, sebelumnya, adalah 

organisasi-organisasi sosial yang dibentuk berdasarkan aliran-aliran 

pemikiran yang ada dalam masyarakat politik Hindia Belanda ketika 

itu. Syarikat Islam (SI) merupakan perwujudan aliran pemikiran 

sosialisme demokrat, Nahdlatoel Oelama (NO) dan Persatuan Tarbiyah 

Islamiah (Perti) merupakan perwujudan aliran pemikiran Islam; 

sedangkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis 

Indonesia (PKI), masing-masing mewakili aliran pemikiran 

Nasionalisme Radikal dan Komunisme-sosialisme.704 

Organisasi-organisasi sosial tersebut—di luar PNI dan PKI, 

umumnya, ―bermetamorfose‖ menjadi partai politik setelah, pada 4 

                                                           
704 Lihat Herbert Feith dan Lance Castle, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, 
Penerbit LP3ES, Jakarta, 1988. 
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Nopember 1945, Pemerintah mengeluarkan Maklumat yang isinya 

menyatakan:  

―Pemerintah menyoekai timboelnya partai-partai politik 
karena dengan adanya partai-partai itoelah dapat dipimpin ke 
jalan yang teratoer segala faham yang ada dalam 

masyarakat.‖705 

Meski partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 

baru dibentuk kemudian, setelah Pemerintah mengeluarkan Maklumat 

tersebut, namun unsur-unsur pembentuknya merupakan organisasi-

organisasi sosial yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Partai 

Masyumi dibentuk sebagai hasil kesepakatan Muktamar Islam Indo-

nesia pada 7-8 Nopember 1945 di Jogjakarta, yang dihadiri oleh oleh 

tokoh-tokoh Islam dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Pada 

waktu pembentukannya, Partai Masyumi disepakati sebagai satu-

satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi dan perjuangan umat Islam 

Indoneisia. Dengan demikian, dengan berdirinya Masyumi, keberadaan 

partai-partai politik Islam lainnya dinyatakan tidak diakui.  

Pada waktu dibentuk, partai Masyumi hanya didukung oleh 

empat organisasi Islam, yaitu: Nahdlatoel Oelama, Muhammadiyah, 

Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Namun, dalam 

perkembangan selanjutnya, karena ada kesepakatan bahwa Masyumi 

merupakan satu-satunya partai politik Islam, pada akhirnya, hampir 

seluruh organisasi Islam di Indonesia, kecuali Perti, menyatakan 

bergabung dengan Masyumi. Dengan adanya kesepakatan itu, meski 

PSII sudah menjadi partai politik sejak dua-setengah dasa-warsa 

sebelumnya, karena keberadaannya tidak diakui oleh umat Islam, mau-

tidak-mau, PSII harus bergabung dengan Masyumi. Partai Syarikat 

Islam Indonesia (PSII) merupakan perkembangan dari Sarekat Dagang 

Islam (SDI) yang berdiri sejak 1905.706 

                                                           
705 Kutipan pernyataan Maklumat Pemerintah tanggal 4 Nopember 1945 ini diambil 
dari Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam Yes, sejarah perkembangan partai-partai Islam 
di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian 
Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2006, hlm. 33. 
706 Sarekat Dagang Islam didirikan oleh K.H. Samanhoedi di Solo pada tahun 1905 
sebagai usaha untuk memajukan dan melindungi para pedagang pribumi dari serbuan 
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Kebersamaan organisasi-organisasi Islam dalam tubuh 

Masyumi nampak dari komposisi kepengurusannya. Pada waktu 

dibentuk, Dewan Syuro Masyumi terdiri atas: Hasyim Asy‘ari (dari 

unsur NO, sebagai Ketua), Wahid Hasyim (juga dari unsur NO, sebagai 

Wakil Ketua), Agus Salim (dari unsur PSII), dan Syekh Djamil 

Djambek (dari kelompok Pembaharu—Sumatera Barat). Sementara itu, 

Pengurus Besarnya terdiri atas: Sukiman, Abikusno, Natsir, 

Muhammad Room, dan Kartosoewiryo.  

Persoalannya adalah, seperti lazimnya sebuah koalisi, Masyumi 

ternyata juga tak terbebas dari potensi konflik. Belum genap berusia 

dua tahun, konflik internal melanda Masyumi. Oleh karena itu, 

Masyumi mulai ditinggalkan unsur-unsur pendukungnya. Setelah pada 

bulan Juli 1947, PSII menarik diri dan menyatakan diri sebagai partai 

politik indipenden, pada tahun 1952, NO juga menyatakan menarik 

diri dari Masyumi dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang 

indipenden juga.707 Dengan demikian, orang-orang NO yang duduk di 

Kabinet tidak lagi mengatas-namakan Masyumi, tetapi atas nama 

Nahdlatoel Oelama. 

Dengan penarikan diri NO dari Masyumi, praktis kekuatan 

Masyumi menjadi rapuh; sebab, di tubuh Masyumi, NO merupakan 

kekuatan penopang terbesar di samping Muhammadiyah. Sementara 

                                                                                                                                    
pedagang-pedagang China di Indonesia. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam 
berubah menjadi Syarikat Islam (SI), yang di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, 
kiprahnya diperluan bukan hanya dalam bidang perdagangan. SI kemudian 
berkembang menjadi organisasi pejuang yang menempati garda depan dalam 
pergerakan melawan penjajah. Pada tahun 1921, SI berubah menjadi Partai Syarikat 
Islam (PSI), dan Sembilan tahun kemudian berubah lagi menjadi Partai Syarikat Islam 
Indonesia (PSII). Sayang, dalam perkembangannya, SI pecah menjadi dua, yaitu: SI 
Merah yang berhaluan Marxis dan SI putih yang berhaluan Islam. Menurut sejarahnya, 
SI Merah berkembang dari Si Cabang Semarang pimpinan Semaoen. Lihat Lili Romli, 
Islam Yes, Partai Islam Yes, sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia, 
Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2006, hlm. 39-40. 
707 Ada dugaan yang cukup kuat, penarikan diri NO dari Masyumi, selain disebabkan 
oleh adanya penggembosan peran Dewan Syuro—di mana para tokoh NO 
diposisikan—yang kemudian hanya sebagai penasihat, juga disebabkan oleh rasa sakit 
hati para tokoh NO akibat posisi Menteri Agama yang biasanya menjadi jatah NO 
diberikan kepada Fakih Usman dari unsur Muhammadiyah.  
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itu, unsur-unsur lainnya, seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 

dan Kelompok Pembaharu dari Sumatera Barat pimpinan Syekh Djamil 

Djambek tergolong relatif kecil.708 

Pada Pemilu 1955, secara keseluruhan terdapat 28 partai politik 

yang menjadi kontestan.709 Dari 28 kontestan Pemilu pertama di 

Indonesia tersebut, tercatat ada enam partai politik Islam yang tampil 

sebagai peserta Pemilu.710 Keenam partai Islam yang dimaksud adalah: 

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Syarikat 

Islam Indonesia (PSII), partai Nahdlatoel Oelama (NO), partai 

                                                           
708 Menurut sejarahnya, Perti merupakan organisasi kelompok Islam Tradisionalis—
seperti NO—yang didirikan oleh Syekh Abbas, Syekh Sulaiman ar-Rasul, Syekh 
Muhammad Djamil Djaho di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tahun 1945, tepatnya 
dalam Konggres Perti 22-24 Desember 1945, Perti menolak bergabung dalam 
Masyumi, dan menyatakan diri sebagai partai politik tersendiri. Pada masa Demokrasi 
Terpimpin, Perti bergabung dengan NO dan PSII dalam Liga Muslim Indonesia yang 
mendukung Nasakom. Ibid. Lili Romli, Islam Yes …., hlm. 42. 
709 Ke-28 Organisasi Peserta Pemilu 1955 tersebut adalah: [1] Partai Nasionalis 
Indonesia (PNI), [2] Masyumi, [3] Nahdlatoel Oelama, [4] PKI, [5] PSII, [6] Parkindo, 
[7] Partai Katholik, [8] PSI, [9] IPKI, [20] Perti, [22] PRN, [12] Partai Buruh, [13] 
GPPS, [14] PRI, [15] PPPRI, [16] Partai Murba, [17] Baperki, [18] PIR Wongsonegoro, 
[19] Gerindo, [20] Permai, [21] Partai Persatuan Daya, [22] PIR Hazairin, [23] PPTI, 
[24] AKUI, [25] PRD, [26] PRIM, [27] Acoma, dan [28] R. Sudjarno Prawirosoedarmo. 
Lihat: Herbert Feith, Pemilu 1955, penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 2000; dan Harmaily 
Ibrahim, Pemilihan Umum di Indonesia, Penerbit CV. Sinar Bhakti, Jakarta, 1981, hlm. 
87-88. 
710 Pemilihan Umum pertama Indonesia ini, sebenarnya, direncanakan pelaksanaannya 
pada bulan Pebruari 1946—sekitar enam bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan. 
Namun, karena situasinya tidak memungkinkan, pelaksanaannya ditunda. Menurut 
Herbert Feith, selain faktor adanya Agresi Militer Belanda I dan II, sedikitnya ada 
empat kondisi yang menyebabkan Pemilu Pertama tersebut tertunda-tunda. Keempat 
kondisi yang dimaksud Feith adalah: Pertama: adanya kekhawatiran banyak anggota 
Parlemen akan kehilangan kedudukan setelah Pemilu, terutama bagi mereka yang 
mendapatkan kedudukan karena keadaan yang tidak normal; Kedua: adanya 
kekhawatiran dari tokoh-tokoh nasionalis bahwa Pemilu akan menggeser ideologi 
Negara dari Pancasila menjadi Islam; Ketiga: Pemilu akan menghasilkan perwakilan 
yang lemah bagi daerah-daerah di luar Jawa; dan Keempat: ada kekhawatiran [jumlah] 
partai-partai politik akan menjadi terlalu besar. Herbert Feith, The Decline of 
Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca and New York: Cornell University 
Press, 1968, hlm. 274, sebagaimana dikutip Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam Yes, 
sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar 
Jogjakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), 2006, hlm. 47. 
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Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), Partai Persatuan Tharikat Islam 

(PPTI), dan partai Aksi Kesatuan Umat Islam (AKUI).  

Pada Pemilu 1955, dari keenam partai politik Islam yang tampil 

sebagai kontestan, Partai Masyumi, dengan perolehan suara sebesar 

20,9 persen, berhasil mengungguli partai-partai Islam lainnya. Urutan 

berikutnya, Partai Nahdlatoel Oelama menduduki peringkat kedua 

dengan perolehan suara 18,40 persen. Keempat partai Islam lainnya 

memperoleh dukungan suara relatif kecil; PSII mendapat dukungan 

suara sebesar 2,9 persen; Perti mendapat dukungan 1,3 persen; 

sedangkan, PPTI dan AKUI masing-masing mendapat dukungan suara 

sebesar 0,23 persen dan 0,22 persen. Secara lengkap, perolehan Suara 

dan jumlah perolehan kursi Partai-partai Politik Islam di Indonesia 

pada Pemilu 1955 adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.1. 

Perolehan Suara Partai-partai Politik Islam Pada Pemilu 1955 

No. Nama Partai 
Perolehan 

Suara 
Persentase 

(%) 
Perolehan 

Kursi 

1 Masyumi 7.903.886 20,92 57 

2 Nahdlatoel Oelama 6.955.141 18,41 45 

3 PSII 1.091.160 2,89 8 

4 Perti 483.014 1,28 4 

5 PPTI 85.131 0,23 1 

6 AKUI 81.454 0,22 1 

Jumlah 16.599.786 43,98 116 

      Sumber: Herbert Feith, Pemiliu 1955, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 2000 

(diolah) 

Mencermati perolehan suara partai-partai politik Islam hasil 

Pemilu 1955, nampak ada gejala yang cukup menarik, dan dalam batas 

tertentu bisa dibilang unik. Sekalipun jumlah penduduk Indonesia 

yang menganut keyakinan Islam tercatat hampir 90 %, serta banyak 

partai politik yang dibangun di atas pondasi aliran pemikiran Islam, 

namun perolehan suara partai-partai politik Islam di Indonesia tidak 

berbanding lurus dengan jumlah penduduknya yang mayoritas meng-

anut agama Islam. Pada Pemilu 1955, secara komulatif, perolehan suara 

partai-partai politik Islam hanya sebesar 43,9 % dari jumlah pemilih.  
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Penting untuk dicatat di sini bahwa, sekalipun Pemilihan 

Umum tersebut berjalan sangat demokratis, dan kemudian dipuji-puji 

banyak kalangan sebagai Pemilu yang paling demokratis di sepanjang 

sejarah Indonesia, hasilnya dinilai tetap tidak memuaskan banyak 

kalangan, terutama bagi para kontestan yang berasal dari kelompok 

Islam politik. Dengan demikian, gagasan dan cita-cita mereka untuk 

menjadikan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia yang 

digulirkan sejak menjelang kemerdekaan, semakin sulit diwujudkan.711  

Pada Pemilu yang diselenggarakan pada 29 September 1955, 

dan diikuti oleh 28 partai politik tersebut, tidak ada partai politik yang 

keluar sebagai pemenang. Salah satu dari dua partai politik besar, 

Masyumi dan PNI, yang diramalkan akan memenangkan Pemilu, 

ternyata tidak menjadi kenyataan. Bahkan, kedua partai yang menjadi 

representasi aliran pemikiran Islam dan aliran pemikiran 

Nasionalisme-Radikal tersebut mendapatkan jumlah kursi yang sama. 

Baik Masyumi maupun PNI, keduanya mendapatkan kursi masing-

masing 57 kursi. Bahkan, lebih tragis dari itu; kalau hasil perolehan 

suara partai-partai Islam digabung pun, jumlah suara mereka tidak 

dapat mengungguli perolehan suara partai-partai politik non-Islam. 

Sebagaimana tampak dalam matriks di atas, secara komulatif, perolehan 

suara partai-partai politik Islam pada Pemilu 1955 hanya mencapai 43,9 

persen. Itu berarti, partai-partai politik yang berideologi non-Islam 

(nasionalisme sekuler, sosialisme, dan lain-lain), secara komulatif, 

                                                           
711 Seperti dicatat Herbert Feith (1988), Pemilu di Indonesia pada tahun 1955 menjadi 
ajang pertarungan ideologis antara front Islam yang dikendalikan oleh Masyumi dan 
Nahdlatoel Oelama berhadapan dengan front nasionalisme sekuler yang direpresen-
tasikan oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didukung oleh Partai Komunis 
Indonesia. Menurut Feith, pertarungan ideologis dalam Pemilu 1955 ini terjadi karena 
agenda Konstituante berikutnya, salah satunya, adalah perumusan dasar Negara: 
apakah Indonesia akan didasarkan pada Pancasila atau Islam. Herbert Feith dan Lance 
Castle, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, penerbit LP3ES Jakarta, 1988, hlm. 
xlvii. Meski setelah Proklamasi Kemerdekaan ada kesepakatan Negara berdasarkan 
Pancasila, tetapi masih dianggap sementara karena, secara konstitusional, belum 
memang belum dipercakapkan dan oleh sebab itu belum mendapatkan pengesahan 
Konstituante. Lihat Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam Yes, sejarah perkembangan 
partai-partai Islam di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta bekerja sama 
dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2006, 
hlm. 49. 
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memperoleh dukungan suara sebesar 56,51 persen suara.712 Secara 

lengkap, perolehan kursi partai-partai politik dan/atau Organisasi 

Peserta Pemilu pada Pemilu 1955, adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.2. 

Perolehan Kursi Partai-partai Politik/Organisasi Peserta Pemilu 1955 

No Nama Parpol/OPP 
Perolehan 

Kursi 
(%) K 

01 Partai Nasionalis Indonesia 8.434.653 22,32 57 

02 Partai Masyumi 7.903.886 20,92 57 

03 Nahdlatoel Oelama 6.955.141 18,41 45 

04 Partai Komunis Indonesia 6.179.914 16,36 39 

05 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8 

06 Parkindo 1.003.326 2,66 8 

07 Partai Katholik 770.740 2,04 6 

08 Partai Sosialis Indonesia (PS) 753.191 1,99 5 

09 Ikatan Pendukung Kemerdekaan 
Indonesia (IPKI) 

541.306 1,43 4 

10 Perti 483.014 1,28 4 

11 Partai Rakyat Nasional 242.125 0,64 2 

12 Partai Buruh 224.167 0,59 2 

13 Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) 219.985 0,58 2 

14 Partai Rakyat Indoneia (PRI) 206.161 0,55 2 

15 Parsatuan Pegawai Polisi (PPPRI) 200.419 0,53 2 

16 Partai Murba 199.588 0,53 2 

17 Baperki 178.887 0,47 1 

18 PIR Wongsonegoro 178.841 0,47 1 

19 Gerindo 154.792 0,41 1 

20 Permai 149.287 0,40 1 

21 Partai Persatuan Daya 146.054 0,39 1 

22 PIR Hazairin 114.644 0,30 1 

23 PPTI 85.131 0,23 1 

24 AKUI 81.454 0,22 1 

25 PRD 77.919 0,21 1 

26 PRIM 72.523 0,19 1 

27 Acoma 64.514 0,17 1 

28 R. Soedjono Prawirosoedarmo 53.306 0,14 1 

 Lainnya 1.022.433 2.71 - 

Jumlah 37.785.299 100,00 257 

Sumber: Herbert Feith, Pemilu 1955, penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 2000; dan Harmaily 

Ibrahim, Pemilihan Umum di Indonesia, Penerbit CV. Sinar Bhakti, Jakarta, 

1981, hlm. 87-88 (diolah). 

                                                           
712 Lihat lagi Herbert Feith, Pemiliu 1955, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 2000 
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 Berdasarkan hasil perolehan suara partai-partai politik dan/atau 

organisasi Peserta Pemilu pada Pemilu 1955 sebagaimana tertera dalam 

Matriks di atas, dari 28 OPP yang berpartisipasi sebagai kontestan, pada 

akhirnya hanya 4 partai politik yang memperoleh kursi signifikan; 

yakni: Partai Nasionalis Indonesia, Partai Masyumi, Nahdlatoel 

Oelama, dan Partai Komunis Indonesia. Dari 28 partai-partai politik 

dan/atau organisasi Peserta Pemilu pada Pemilu 1955 tersebut, pada 

akhirnya hanya 8 partai politik yang dapat bertahan hingga Pemilu 

berikutnya—tahun 1971. Masyumi dibubarkan Soekarno pada tahun 

1960 akibat penolakannya terhadap Nasakom (Nasionalisme, Agama, 

dan Komunisme)—ideologi politik baru yang dikembangkan Presiden 

Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga mengalami nasib 

yang sama, dibubarkan, menyusul kegagalan Kudeta Berdarah yang 

dituduhkan kepadanya. Mengenai partai-partai politik peserta Pemilu 

1971 berikut perolehan suaranya, dapat dilihat pada uraian selanjutnya. 

Partai-partai Politik Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru 

Memasuki era Orde Baru, partai politik Islam yang eksis di Indonesia 

ada empat partai politik, yakni: Parmusi, NO, PSII, dan Perti. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, Partai Masyumi dibubarkan oleh 

Soekarno pada tahun 1960 karena menolak ideologi Nasakom 

(Nasionalisme, agama, dan komunisme); sedangkan AKUI seperti 

hilang tertelan bumi. Dengan dibubarkannya Masyumi, sekalipun ada 

tambahan partai Islam baru—Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), 

nasib partai-partai politik Islam di Indonesia tetap teruk. Secara 

komulatif, perolehan suara partai-partai politik Islam pada Pemilu 1971 

hanya sebesar 27,11 persen—turun 61,75 % dibanding persentase 

perolehan suara partai-partai politik Islam pada Pemilu 1955 yang 

mencapai angka 43,9 persen.  

Partai Nahdlatoel Oelama, partainya kaum Nahdliyyin yang 

diperhitungkan memiliki konstituen cukup besar, hanya mendapatkan 

perolehan suara sebesar 18,68 persen, atau hanya mengalami kenaikan 

sebesar 2,7 persen dari Pemilu sebelumnya. Itu artinya, pembubaran 
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Masyumi tidak berdampak signifikan bagi partai Nahdlatoel Oelama. 

Sebaliknya, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang diidentifikasi 

sebagai penjilmaan dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

(Masyumi) juga hanya memperoleh dukungan suara sebesar 5,36 

persen; atau mengalami penurunan sebesar 74,35 persen dari jumlah 

suara yang diperoleh Masyumi pada Pemilu 1955 yang mencapai angka 

20,90 persen. Secara detail, perolehan suara partai-partai politik pada 

Pemilu 1971 tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel 7.3. 

Perolehan Suara Partai-partai Politik Pada Pemilu 1971 

No. Nama Partai 
Perolehan 

Suara 
Persentase 

Perolehan 
Kursi 

1 Golkar 34.438.672 62,82 236 

2 Nahdlatoel Oelama 10.213.650 18,68 58 

3 Parmusi 2.930.740 5,36 24 

4 PNI 3.793.266 6,93 20 

5 PSII 1.308.237 2,39 10 

6 Parkindo 733.359 1,34 7 

7 Partai Katholik 603.740 1,10 3 

8 PTI 381.309 0,69 2 

9 IPKI 338.403 0,61 0 

10 Murba 48.126 0,08 0 

Jumlah 54.669.509 100,00 360 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI; William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru, 
1992, hlm. 46; dan Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, Penerbit 

Grasindo, Jakarta, 1991, hlm. 142.  

 Setelah Pemilu 1971, tepatnya pada 03 Januari 1973, Pemerin-

tah Orde Baru di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto mengeluar-

kan kebijakan perampingan partai-partai politik dengan melakukan 

fusi partai. Partai-partai politik yang seideologi difusikan. Dengan 

kebijakan tersebut, keempat partai politik Islam tersebut diharuskan 

melakukan fusi. Akhirnya, pada bulan Januari 1973, keempat partai 

politik Islam tersebut berfusi menjadi Partai Persatuan Pem-

bangunan—yang kemudian biasa disebut dengan nama singkat PPP.  

Penggabungan partai-partai politik Islam ke dalam PPP ini, 

selain memunculkan dampak positif—menyatukan kembali partisipasi 

politik umat Islam, juga tak dapat dihindari munculnya ekses-ekses 
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negatifnya. Di satu sisi, dengan penggabungan ini, partai-partai politik 

Islam di Indonesia dapat disatukan kembali; tetapi di sisi lain, konflik 

internal akibat perebutan kursi pimpinan partai juga tak dapat 

dihindari. Akibatnya, PPP tidak pernah dapat secara maksimal 

memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Energi mereka tersita 

untuk menyelesaikan konflik-konflik internal partai. Oleh karena itu, 

terlepas dari sistem politik Orde Baru yang sangat represif, menjadi 

tidak mengherankan juga kalau dari Pemilu ke Pemilu selama masa 

Orde Baru, perolehan suara PPP cenderung menurun. Secara lengkap, 

persentase perolehan suara partai pada Pemilu-pemilu selama masa 

Orde Baru adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.4. 

Persentase Perolehan Suara Partai-partai Politik Pseserta Pemilu 1977, 1982, 

1987, 1992, dan 1997 

Nama 
Partai 

Pemilihan Umum 

1977 1982 1987 1992 1997 

PPP 29,29 27,78 15,97 17,00 21,00 

Golkar 62,11 64,38 73,17 68,11 76,50 

PDI 8,60 7,88 10,87 19,40 2,50 

      Sumber: Diolah dari beberapa sumber 

Seperti tampak pada matriks di atas, perolehan suara partai-

partai Islam yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan 

semakin teruk. Dibandingkan dengan Pemilu 1955, perolehan suara 

partai-partai Islam mengalami penurunan yang sangat tajam, sekitar 

66,72 persen—dari 43,9 persen menjadi 29,29 persen. Pada Pemilu 

1977, persentasi perolehan suara PPP memang mengalami peningkatan 

sekitar 2,18 persen. Tetapi, pada Pemilu-pemilu berikutnya, perolehan 

suara PPP terus mengalami penurunan. Bahkan, pada Pemilu 1987, 

perolehan suara PPP mengalami penurunan hingga 54,52 persen, dari 

29,29 persen pada Pemilu 1977 menjadi 15,97 persen. Hal ini terjadi, 

antara lain, akibat dari penarikan diri NO dari PPP, setelah pada 

Muktamar NO Tahun 1984 di Situbondo memutuskan ―Kembali ke 

Kittah 1926‖, [semata-mata] sebagai organisasi sosial keagamaan. 

Pada Pemilu 1992 dan 1997, perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan beranjak naik kembali, dari 15,97 persen pada Pemilu 
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1987 menjadi 17,00 persen pada Pemilu 1992, dan menjadi 21,00 

persen pada Pemilu 1997. Namun, jika dibandingkan dengan perolehan 

suara PPP pada Pemilu 1977, peningkatan perolehan suara tersebut 

tidaklah terlalu signifikan. Apalagi kalau dibandingkan dengan 

perolehan dukungan suara Partai Golkar. Terlepas dari cara-cara yang 

ditempuh untuk memenangkannya, melalui intimidasi, selama Orde 

Baru berkuasa, dukungan terhadap Partai Golkar terus naik dan terus 

mendominasi dua partai politik lainnya. Sebagaimana tampak dalam 

matriks di atas, pada Pemilu 1997, Golkar mencapai puncaknya dengan 

perolehan suara sebesar 76,50 persen. Dalam konteks Negara yang 

hampir 90 persen penduduknya menganut agama Islam, partai politik 

Islam mengalami nasib yang mengenaskan, ibarat ―Ayam mati di 

Lumbung padi‖. 

Partai-partai Politik Islam di Indonesia pada Masa Reformasi 

Era Reformasi Indonesia dimulai sejak Soeharto ―menyatakan 

berhenti‖ dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang 

telah ia pegang sekitar 32 tahun lamanya. Peristiwa itu terjadi pada 20 

Mei 1998, setelah tertekan [tepatnya ditekan] oleh gelombang aksi 

unjuk rasa mahasiswa,713 dan situasi sosial di dalam negeri Indonesia 

semakin tak terkendali. Kerusuhan, pengrusakan, penganiayaan, 

penjarahan, dan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Oleh karena 

itulah, Sang Jenderal akhirnya terpaksa ―menyatakan berhenti‖ dari 

jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.714 Sejak saat itu, orang 

bilang, Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai era 

                                                           
713 Aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut semakin membesar setelah 4 orang di antara 
mereka ditembak mati oleh aparat di Semanggi pada 12 Mei 1998. Aksi mereka pun 
kemudian berpindah tempat dari Semanggi ke Senayan. Mereka menduduki gedung 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
714 Jika dihitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966—yang oleh 
Soeharto diklaim sebagai penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada 
dirinya, sampai dengan Kamis, 21 Mei 1998, saat Presiden Soeharto mengumumkan 
pengunduran dirinya dari Presiden, Soeharto telah berkuasa selama 31 tahun 2 bulan 
lebih 10 hari.  
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reformasi Indonesia, yang dalam kajian ini [lebih banyak] disebut 

sebagai era Indonesia Post-Soeharto. 

Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan secara tiba-tiba dan 

tak terduga tersebut telah memberi celah politik yang sangat penting 

bagi Negara-bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan 

politik otoritarianisme yang terus mencengkeram kehidupan bangsa 

ini. Bahkan, presiden Habibie yang masih bisa dibilang sebagai bagian 

dari status quo pun, secara cerdik menangkap dan memanfaatkan 

secara baik momentum tersebut untuk melakukan serangkaian langkah 

politik. Untuk merespons tuntutan reformasi total, dan sekaligus 

sebagai taktik untuk menghadapi tekanan politik yang begitu kuat dari 

berbagai kekuatan, terutama dari kalangan mahasiswa, tidak lama 

setelah dilantik menjadi presiden RI—menggantikan Jenderal 

Soeharto, Presiden B.J. Habibie melakukan serangkaian langkah politik 

yang cukup signifikan. Para tahanan politik dibebaskan, pers diberi 

kebebasan, dan membuka lebar-lebar ruang-ruang publik untuk 

berekspresi, serta membuka kesempatan bagi warga Negara untuk 

mengorganisasikan diri, berserikat, berkumpul, dan menyatakan 

pendapat. Bahkan, kekuatan-kekuatan ideologis yang selama Orde 

Baru berkuasa dirumuskan sebagai kekuatan subversif, dan oleh karena 

itu tidak diberi hak hidup, pada masa kepemimpinan Habibie, bahkan 

sampai saat ini, dapat berkembang bebas tanpa mendapatkan 

penghalang dari pemegang kekuasaan. Kesemuanya itu menunjukkan 

terjadinya gejala liberalisasi politik. 

Gejala yang sangat menonjol dari era ini adalah munculnya 

partai-partai politik baru, termasuk di dalamnya munculnya partai-

partai politik [berbasis] Islam. Sebagaimana dikutip Romli (2006), 

menurut catatan Kompas, pada era Indonesia post-Soeharto, di 

Indonesia terdapat 184 partai politik. Dari 184 partai tersebut, 148 

mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman, dan 141 partai di 

antaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik.715 Yang 

                                                           
715 Lihat, Lili Romli: Islam Yes, Partai Islam Yes, sejarah perkembangan partai-partai 
Islam di Indonesia, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), dan Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2006, hlm. 9-10 dan 107.  
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menarik, termasuk PKB dan PAN yang tidak menyatakan diri sebagai 

partai Islam, terdapat 42 partai politik yang dapat dikategorikan sebagai 

partai politik Islam. Mereka kebanyakan menggunakan Islam sebagai 

simbol dan/atau asas ideologi partainya.716 Dari 42 partai politik yang 

dapat dikategorikan sebagai partai politik Islam tersebut, 4 partai 

politik di antaranya tidak terdaftar,717 dan 2 partai politik lainnya 

didiskualifikasi.718 

Peristiwa itu sungguh-sungguh fenomenal. Dalam kurun waktu 

yang tidak terlalu lama, di Indonesia muncul 180-an partai politik 

baru, meski pada akhirnya hanya ada 48 partai politik yang lolos 

                                                           
716 Ke-42 partai politik yang dapat dikategorikan sebagai partai politik Islam tersebut 
adalah: [1] Partai Ahlu Sunnah wal Jamaah (PAS); [2] Partai Aliansi Kebangkitan 
Muslim Indonesia (AKAMSI); [3] Partai Abul Yatama; [4] Partai Amanah Masyarakat 
Madani (PAMM); [5] Partai Amanat Nasional (PAN), [6] Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB); [7] Partai Bhakti Muslim (PBM); [8] Partai Bulan Bintang (PBB); [9] Partai 
Cinta Damai (PCD); [10] Partai Demokrasi Islam Republik Indonesia (PADRI); [11] 
Partai Dinamika Umat (PDU); [12] Partai Dua Syahadat (PDS); [13] Partai Era 
Reformasi Tarbiyah Islamiyah (PERTI); [14] Partai Indonesia Baru (PIB); [15] Partai 
Islam Indonesia (PII); [16] Partai Islam Demokrat (PID); [17] Partai Islam Persatuan 
Indonesia (PIPI); [18] Partai Gerakan Insan Muttaqin Indonesia (GIMI); [19] Partai 
Ka‘bah; [20] Partai Keadilan; [21] Partai Kebangkitan Kaum Ahlussunnah Wal Jamaah 
(PAKKAM); [22] Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI); [23] Partai 
Kebangkitan Umat (PKU); [24] Partai Kesatuan Umat Indonesia (PKUI); [25Partai 
Kesatuan Wahdatul Umah (PKWU); [26] Partai Politik Islam Masyumi (PPMI); [27] 
Partai Majawangi; [28] Partai Masyumi Baru (PMB); [29] Partai Nahdatul Ummah 
(PNU); [30] Partai Persatuan (PP); [31] Partai Persatuan Islam Indonesia (PPII); [32] 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP); [33] Partai Persatuan Sabilillah (PPS); [34] 
Partai Pengamal Thareqat Indonesia (PPTI); [35] Partai Persatuan Tharikat Islam 
(PPTI); [36] Partai Politik Tharekat Islam (PPTI); [37] Partai Republik Islam (PRI); [38] 
Partai Solidaritas Uni Indonesia (Partai SUNI); [39] Partai Syarikat Islam Indonesia 
(PSII 1905); [40] Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII); [41] Partai Umat Islam (PUI); 
dan [42] Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI). Lihat, Bachtiar Effendy, 2009, Islam 
dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Penerbit 
Paramadina, Cetakan Kedua, hlm. 373-374. 
717 Keempat parpol yang dimaksud adalah: [1] PAS pimpinan H. Burhanuddin, [2] PII 
pimpinan Suud Badjeber, [3] Partai GIMI pimpinan  Nuraini Yati Afifah, dan [4] Partai 
Persatuan Tharekat Islam pimpinan Muhammad Ichsan. Ibid., Lili Romli: Islam Yes, 
Partai Islam Yes, sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia, Pusat 
Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Pustaka Pelajar 
Jogjakarta, 2006, hlm. 121. 
718 Dua parpol yang didiskualifikasi adalah: [1] PAMM pimpinan Khairul Bakti, dan 
PPII pimpinan Fahrul Rozi T. Ibidum. Lili Romli: Islam Yes, …. , 2006, hlm. 121. 
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verifikasi dan dapat mengikuti Pemilu 1999. Dari kalangan Islam, 

meskipun tidak semua partainya menyatakan diri sebagai partai Islam 

dan berasaskan Islam, terdapat 17 partai baru yang lolos verifikasi 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 1999. 

Ketujuh-belas partai politik baru tersebut adalah: [1] Partai Abul 

Yatama, [2] Partai Syarikat Islam Indonesia, [3] Partai Solidaritas Uni 

Nasional Indonesia (Suni), [4] Partai Kebangkitan Muslem Indonesia, 

[5] Partai Kebangkitan Bangsa, [6] Partai Nahdhatul Ummat, [7] Partai 

Kebangkitan Ummat, [8] Partai Ummat Muslimin Indonesia, [9] Partai 

Amanat Nasional, [10] Partai Bulan Bintang, [11] Partai Umat Islam, 

[12] Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, [13] Partai Masyumi 

Baru, [14] Partai Persatuan, [15] Partai Keadilan, [16] Partai Indonesia 

Baru, dan [17] Partai Syarikat Islam Indonesia 1905.719 

Pada Pemilu 1999, dari 17 partai peserta Pemilu yang dapat 

dikategorikan sebagai partai Islam tersebut, hanya 9 partai yang 

memperoleh kursi di DPR. Itupun, hanya 4 partai (PKB, PPP, PAN, 

dan PBB) yang memperoleh kursi lebih dari sepuluh. Jumlah partai 

selebihnya hanya memperoleh kursi kurang dari 8 kursi—PK 7 kursi; 

PNU 5 kursi; PP, PSII, dan PKU masing-masing 1 kursi. Secara 

lengkap, perolehan kursi kesembilan partai politik Islam pada Pemilu 

1999 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
719 Ibid., Lili Romli: Islam Yes, Partai Islam Yes,…., hlm. 137-141. 
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Tabel 7.5. 

Perolehan Suara dan Kursi DPR Partai-partai Politik Islam di Indonesia  

pada Pemilu 1999 

 

No. Nama Partai Jml Suara 
Jml. Kursi 

Tanpa SA
720

 
Jml Kursi 

dengan SA 

1 PKB 13.336.982 51 51 

2 PPP 11.329.905 58 59 

3 PAN 7.528.956 34 35 

4 PBB 2.049.708 13 13 

5 PK 1.436.565 7 6 

6 PNU 679.179 5 3 

7 PP 655.052 1 1 

8 PSII 375.920 1 1 

9 PKU 300.064 1 1 

Jumlah 37.692.500 171 170 

         Sumber: http://www.kpu.go.id 

 Berdasarkan nomor urut hasil perolehan suara, ada 6 partai 

Islam yang masuk dalam sepuluh besar. Namun, secara komulatif, 

perolehan kursinya masih jauh di bawah partai-partai nasionalis 

sekuler. Urutan pertama pemenang Pemilu 1999 diduduki oleh PDI-P 

yang meraih 35.689.073 suara, atau 33,74 %, dengan perolehan kursi 

153; dan urutan kedua diduduki Partai Golkar memperoleh 23.741.758 

suara, atau 22,44 %, dengan perolehan kursi sebanyak 120 kursi. Seba-

gaimana tertera dalam matriks di atas, PKB dengan perolehan suara 

13.336.982 suara, atau 12,61%, menduduki peringkat ketiga meski 

mendapatkan kursi lebih sedikit ketimbang PPP yang menduduki 

peringkat keempat. Pada Pemilu 1999, untuk DPR, PKB hanya menda-

patkan 51 kursi. Sementara itu, PPP dengan 11.329.905 suara atau 

10,71%, justru mendapatkan kursi lebih banyak ketimbang PKB. Pada 

Pemilu 1999, untuk DPR RI, PPP mendapatkan 58 kursi; dan PAN 

dengan meraih dukungan suara sebanya 7.528.956 suara, atau 7,12 

persen suara, mendapatkan 34 kursi. Dengan perolehan suara partai-

partai Islam pada Pemilu 1999 sebanyak 171 kursi, jika dibandingkan 

jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hanya sekitar 30,54%. 

                                                           
720 SA merupakan kependekan dari Stembus Accord, yaitu penghitungan kursi dengan 
memperhitungkan penggabungan sisa suara. 

http://www.kpu.go.id/
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Partai-partai Politik Islam di Kota Pekalongan &   

Dukungan Masyarakat Setempat 

Sebagaimana dikemukakan pada sajian uraian yang terdahulu bahwa, 

sudah sejak zaman kolonial Belanda, Kota Pekalongan dikenal sebagai 

daerah basis Islam Tradisionalis. Disebut demikian, karena sebagian 

besar warga masyarakat Kota Pekalongan menganut Islam Tradisionalis 

dengan paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah.  

Di sisi lain, masyarakat Pekalongan juga dikenal sebagai masya-

rakat yang [rasa] nasionalismenya tinggi. Untuk yang disebutkan ter-

akhir ini, munculnya perlawanan rakyat Pekalongan terhadap penjajah 

Belanda dan Jepang di daerah ini adalah bukti kongkrit soal ini. Karena 

itu, tidak mengherankan jika, partai-partai politik, baik yang bercorak 

keagamaan (Islam Tradisionalis) maupun partai-partai yang berideologi 

nasionalis sekuler sama-sama dapat berkembang di daerah ini. 

Partai-partai Politik Islam di Kota Pekalongan pada Masa-masa Awal 

Kemerdekaan 

Sebagaimana halnya yang terjadi pada aras nasional, di Pekalongan 

pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, partai-partai politik 

Islam (Masyumi dan Nahdlatoel Oelama) dan partai-partai nasionalis 

sekuler (PNI dan PKI), serta Baperki sama-sama berkembang dan 

saling bersaing untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari warga 

masyarakat setempat. Kondisi politik seperti itu tentu tidak terlepas 

dari sejarah panjang kota ini. Sejak zaman kolonial Belanda, di 

Pekalongan sudah dikenal sebagai kota perjuangan. Sebagaimana telah 

dikemukakan pada sajian Bab 3, Islam dan Nasionalisme sangat 

mewarnai pergerakan warga masyarakat Pekalongan dalam melakukan 

perlawanan terhadap kolonial. Munculnya Gerakan Kiai Rifa‘i (Kiai 

Ripangi) pada tahun 1859 dan Gerakan Kromo Lawi pada tahun 1929 

adalah bukti-bukti historis tentang suburnya Islam dan Nasionalisme di 

kota ini. 
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Menurut keterangan Sudjud (1998), pada menjelang dan 

setelah Pemilu 1955, kehidupan kepartaian di Pekalongan diwarnai 

dengan ketegangan-ketegangan. Di satu sisi, Nahdlatoel Oelama 

bersitegang dengan Partai Nasionalis Indonesia; sedangkan di sisi yang 

lain, Partai Masyumi bersitegang dengan Partai Komunis Indonesia. 

Puncak ketegangan antara Nahdlatoel Oelama dengan Partai Nasionalis 

Indonesia adalah terjadinya bentrok antar-pendukung di Watusalam 

pada masa Kampanye Pemilu 1955, dan di desa Pakumbulan pada 

tahun 1964. Bentrok antar-pendukung Nahdlatoel Oelama dengan 

Partai Nasionalis Indonesia di Watusalam menelan korban satu orang 

meninggal dunia—dari Banser, dan benturan di Pakumbulan menelan 

tiga orang korban jiwa meninggal dunia—dua orang pendukung 

Nahdlatoel Oelama dan satu orang pendukung PNI.721 

Sejalan dengan haluan politik warga masyarakat Pekalongan 

pada masa-masa Pra-Kemerdekaan, afiliasi politik warga masyarakat 

Pekalongan pasca-kemerdekaan Republik Indonesia ditujukan kepada 

partai-partai politik yang berideologi Nasionalis dan partai-partai 

politik yang berbasis Islam. Terbukti, menurut informasi yang saya 

dapatkan, pada Pemilihan Umum Tahun 1955, perolehan suara Partai 

Nasionalis Indonesia (PNI) dan Nahdlatoel Oelama (NO) menduduki 

urutan pertama dan kedua.722 Pada Pemilu pertama Indonesia yang 

terselengara pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap tersebut, 

dengan dukungan suara sebesar 42,1 persen, PNI berhasil menduduki 

urutan pertama; sedangkan NO yang memperoleh dukungan suara 

sebesar 28,1 persen berada pada urutan kedua.723 Matriks berikut, saya 

kira, dapat memberikan gambaran tentang sengitnya persaingan antar-

partai politik pada Pemilu 1955 di Kota Pekalongan. 

 

                                                           
721 Wawancara Setyo Handoyo dengan Sujud, mantan Ketua II Anak Cabang Partai 
Nasionalis Indonesia Pekalongan pada masa Orde Lama.  
722 Ibid.Wawancara Setyo Handoyo dengan Sujud, dan Lihat juga, J. Mardimin, 
Demokrasi di Indonesia & Dinamika Politik Arus Bawah, Penerbit Forsa Pustaka, 2002, 
hlm. 179. 
723 Lihat Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 
2004, hlm. 374. 
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Tabel 7.6. 

Komposisi Anggota DPRD Kodya Pekalongan Th. 1956-1957 

No. 
Nama-nama 

Parpol/Organisasi Peserta 
Pemilu 

Persentase 
Perolehan 

Suara 

Perolehan 
Kursi 

Persentase 
(%) 

1 Partai Nasionalis Indonesia 42,10 8 47,06 

2 Partai Nahdlatoel Oelama 28,10 5 29,41 

3 Partai Masyumi  2 11,77 

4 Partai Baperki  1 5,88 

5 Partai Komunis Indonesia  1 5,88 

Jumlah  17 100,00 

Sumber: Arsip H. Mahmud Masjkur, Partai Persatuan Pembangunan (diolah)724 

 Mulai 17 Oktober 1957, komposisi keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Pekalongan mengalami 

perubahan; disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. 

Komposisi anggota DPRD Kotamadya Pekalongan yang baru ini 

berlaku hingga 6 Nopember 1959; kecuali keanggotaan Ny. Soedjirah 

yang berakhir pada 14 Oktober 1959. Mengenai komposisi 

keanggotaan DORD Kotamadya Pekalongan yang didasarkan pada UU 

Nonor 1 Tahun 1957 dapat dilihat pada Matriks berikut: 

Tabel 7.7. 

Komposisi Anggota DPRD Kotamadya Pekalongan a la UU Nomor 1 Th. 1957 

No. 
Nama-nama Parpol/Organisasi 

Peserta Pemilu 
Perolehan Kursi 

Persentase 
(%) 

1 Partai Nasionalis Indonesia 5 31,25 

2 Partai Nahdlatoel Oelama 5 31,25 

3 Partai Komunis Indonesia 3 18,75 

4 Partai Masyumi 2 12,50 

5 Partai Baperki  1 6,25 

Jumlah 16 100,00 

Sumber: Arsip H. Mahmud Masjkur, Partai Persatuan Pembangunan (diolah) 725 

                                                           
724 Menurut hasil studi Legge, Komposisi Anggota DPRD Kota Pekalongan pada tahun 
1956, adalah sebagai berikut: PNI 7 kursi; Masyumi 2 kursi; NU 4 kursi; dan PKI 1 
kursi. Lihat J.D. Legge, 1961, Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: 
A Study in Local Administration 1950 – 1960, Ithaca: Cornell University Press.  
725 Bandingkan dengan Legge, 1961, Central Authority and Regional Autonomy in 
Indonesia: A Study in Local Administration 1950 – 1960, Ithaca: Cornell University 
Press. Menurut hasil studi Legge, hasil pemilu 1957 di Kota Pekalongan adalah sebagai 
berikut: PNI mendapat 5 kursi; Masyumi  mendapat 2 kursi; NU mendapat 5 kursi; dan 
PKI mendapat 2 kursi.  
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 Dua tahun kemudian, komposisi keanggotaan DPRD Kota 

Pekalongan tersebut berubah lagi disesuaikan dengan Peraturan 

Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Komposisi ini berlaku hingga tahun 

1960; tetapi, masa keanggotaan personilnya sangat bervariasi, ada yang 

berakhir pada 6 April 1960 dan ada yang berakhir 13 Desember 1960. 

Matriks berikut adalah komposisi keanggotaan DPRD Kotamadya 

Pekalongan Periode 1959-1960.  

Tabel 7.8. 

Komposisi Anggota DPRD Kotamadya Pekalongan Periode 1959-1960 

No. 
Nama-nama Parpol/Organisasi 

Peserta Pemilu 
Perolehan Kursi 

Persentase 
(%) 

1 Partai Nasionalis Indonesia 7 36,84 

2 Partai Nahdlatoel Oelama 7 36,84 

3 Partai Komunis Indonesia 2 10,53 

4 Partai Masyumi 2 10,53 

5 Partai Baperki  1 5,26 

Jumlah 19 100,00 

Sumber: Arsip H. Mahmud Masjkur, Partai Persatuan Pembangunan (diolah) 

Menurut keterangan Sudjud, elemen-elemen masyarakat yang 

menjadi pendukung utama Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di 

Pekalongan pada masa itu adalah para buruh pabrik, para penarik 

(tukang) becak, para petani, para pedagang kecil, dan kalangan pegawai 

pemerintah—kecuali mereka yang berdinas di Departemen Agama. 

Para pegawai Pemerintah yang berdinas di Departemen Agama, 

umumnya, berafiliasi ke partai-partai politik Islam.726 Fakta lain yang 

juga membuktikan kuatnya PNI di Pekalongan adalah dilantiknya 

R.M. Bambang Sardjono Noersetyo, politisi PNI di Kota Pekalongan, 

menjadi Kepala Daerah Kotapradja Pekalongan pada 14 April 1959.727  

Sebagaimana dikemukakan Sudjud, selain Partai Nasionalis 

Indonesia dan Nahdlatoel Oelama, partai-partai politik yang juga 

                                                           
726 Ibid. Wawancara Setyo Handoyo dengan Sujud, mantan Ketua II Anak Cabang 
Partai Nasionalis Indonesia Pekalongan pada masa Orde Lama. 
727 Pria kelahiran Jogjakarta tahun 1926 ini disahkan sebagai Kepala Daerah Kotapradja 
Pekalongan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nr. Des. 71/6/26-57 
tertanggal 16 Maret 1959. Lihat Oetomo M.S. dan Bambang Adiwahyu Danusaputra, 
Rasa Swarga Gapuraning Bumi, Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan, Naskah tidak 
diterbitkan, 1986, hlm. 97. 
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mendapatkan dukungan cukup signifikan adalah Partai Komunis 

Indonesia dan Partai Masyumi.728 Pada Pemilu Indonesia 1955, di Kota 

Pekalongan, Partai Komunis Indonesia menduduki peringkat ketiga 

dalam perolehan suara, sedangkan Masyumi menempati urutan 

keempat, setelah PNI, NO, dan PKI.  

Ketika Partai Nasionalis Indonesia dilanda konflik internal  

yang berkepanjangan pada pertengahan tahun 1960-an, PNI di 

Pekalongan tetap solid. Terbukti, ketika Partai Nasionalis Indonesia 

pecah menjadi PNI A-Su (PNI [kubu] Ali Sastroamidjojo-Surachman) 

dan PNI Osa-Usep (PNI [kubu] Osamaliki-Usep Ronowidjojo) pada 

tahun 1966-1967, PNI di Pekalongan sama sekali tidak terpengaruh. 

Seperti dikemukakan Sudjud, Partai Nasionalis Indonesia Pekalongan 

secara bulat mendukung PNI Osa-Usep.729 

 Dengan urutan perolehan dukungan sebagaimana dikemu-

kakan di atas, secara komulatif, dapat dipastikan bahwa dukungan 

warga masyarakat Pekalongan terhadap partai-partai politik yang 

berideologi nasionalisme-sekuler yang mendominasi. Sebagaimana 

dikemukakan Hidayat (2005), pada Pemilu 1955 di Pekalongan, partai-

partai politik yang bercorak nasionalis-sekuler berhasil mengungguli 

perolehan suara partai-partai [berbasis] Islam dengan perolehan suara 

komulatif sebesar 62.5 %.730 Itu berarti, secara komulatif, perolehan 

                                                           
728 Ibid. Wawancara Setyo Handoyo dengan Sujud, mantan Ketua II Anak Cabang 
Partai Nasionalis Indonesia Pekalongan pada masa Orde Lama. 
729 Ibid. Wawancara Setyo Handoyo dengan Sudjud, dan J. Mardimin, Demokrasi di 
Indonesia & Dinamika Politik Arus Bawah,…. Hlm. 179. 
730 Hasil Pemilu 1955 di Pekalongan memunculkan empat partai besar, yaitu Partai 
Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Masyumi, Partai Nahdlatoel Oelama (NO), dan 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Berdasarkan perolehan suaranya, nomor urut pertama 
ditempati oleh PNI dengan perolehan suara 662; nomor urut kedua ditempati NO 
dengan perolehan suara 361; urutan ketiga ditempati oleh PKI dengan perolehan suara 
172, dan nomor urut keempat ditempati partai Masyumi dengan perolehan suara 138 
(Feith 1999: 123). Sebagaimana dikemukakan Nur Hidayat, angka hasil Pemilu 1955 
Pekalongan ini diambil dari Data se Karesidenan Pekalongan yang terdiri dari 6 Daerah 
Tingkat II. Angka-angka ini sekedar untuk memberikan gambaran tentang peta politik 
Pekalongan, karena data hasil Pemilu 1955 khusus Kota Pekalongan tidak dapat 
ditemukan. Nur Hidayat, Kekalahan Partai Politik Islam dalam Pemilu 1999: Studi 
Kasus di Kota Pekalongan, Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6. 
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suara partai-partai politik berbasis Islam di Pekalongan pada Pemilu 

pertama Indonesia tersebut sebesar, 37,5 persen. 

Partai-partai Politik Islam di Kotamadya Pekalongan pada Masa-masa 

Orde Baru 

Sebagaimana telah disinggung di atas, memasuki era Orde Baru, di 

Indonesia terjadi perubahan peta politik partai, termasuk peta politik 

partai-partai Islam. Setelah Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 

akibat penolakannya terhadap Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan 

Komunisme)—ideologi politik baru yang dikembangkan Presiden 

Soekarno, NO menjadi partai Islam yang terbesar. Konstelasi politik 

umat Islam ini juga terjadi di aras lokal, Kota Pekalongan. Kondisi 

politik yang demikian sangat berpengaruh pada pelaksanaan Pemilu 

1971, Pemilihan Umum pertama yang digelar oleh rezim Orde Baru 

pimpinan Jendral Soeharto. Dengan demikian, Pemilu 1971 menjadi 

sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya, apalagi setelah Partai 

Komunis Indonesia (PKI) juga dibubarkan menyusul kegagalan Kudeta 

Berdarah yang dituduhkan kepadanya.  

Di Kota Pekalongan, setelah PKI [dan Masyumi] dibubarkan, 

serta munculnya sebuah partai politik Islam baru—Parmusi, partai-

partai Islam dapat mengambil-alih posisi sebagai pemenang Pemilu 

dengan perolehan suara sebesar 60 %. Sejak saat itu, partai-partai Islam 

di Pekalongan terus mendominasi perolehan suara dalam setiap 

Pemilu, kecuali Pemilu 1987 yang mengalami kekalahan tipis sebesar 

2,2 % suara. Menurut catatan sejarah, hingga berakhirnya masa 

kekuasaan Orde Baru (1999), dan jika benar Pemilu 1955 dimenangkan 

oleh kubu nasionalis-sekuler, dari 7 (tujuh) kali Pemilu yang pernah 

digelar di Indonesia, partai-partai Islam di Kota Pekalongan hanya dua 

kali mengalami kekalahan; yakni pada Pemilu 1955, dan Pemilu 1987.  

 Lima kali kemenangan partai Islam di Kota Pekalongan 

tersebut sungguh-sungguh fenomenal; apalagi jika dilihat dari 

konteksnya. Lima kali kemenangan partai Islam di Pekalongan 

tersebut, semuanya, diperoleh pada masa Orde Baru berkuasa, di 
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tengah-tengah kekuasaan rezim yang mengembangkan sistem politik 

Machiavelian, sistem politik yang represif dan otoriter, bahkan 

totaliter. Secara detail, perolehan suara partai politik Islam dan partai 

politik nasionalis-sekuler pada Pemilu-pemilu yang dimaksud, terlihat 

jelas dalam matriks berikut:  

Tabel 7.9. 

Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Islam & Partai Politik 

Nasionalis-Sekuler di Kota Pekalongan pada Pemilu 1955,1971, 1977, 1982, 

1987, 1992 dan 1997 

No Tahun Pemilu 

Parpol [Berbasis] 
Islam 

Parpol Nasionalis-
sekuler Total 

Jml. Suara % Jml. Suara % 

1 Pemilu 1955  37,5  62,5  

2 Pemilu 1971 166.227 60,0 110.852 40,0 277.079 

3 Pemilu 1977 21.286 81,0 4.783 19,0 26.069 

4 Pemilu 1982 28.022 83.4 5.542 16,6 33.564 

5 Pemilu 1987 56.267 42,2 76.782 57,8 133.049 

6 Pemilu 1992 67.292 52,0 62.296 48 129.588 

7 Pemilu 1997 83.766 60,0 57.633 40 141.399 

Sumber:  Nur Hidayat, Kekalahan Partai Politik Islam dalam Pemilu 1999: Studi Kasus 
di Kota Pekalongan, Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6 (Diadaptasi). 

 Pada masa Orde Baru, konflik antara partai Nahdlatoel Oelama 

(NO) dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) bergeser menjadi konflik 

partai Nahdlatoel Oelama (NO) dengan Golongan Karya (Golkar). Yang 

menarik dari konstelasi politik Kota Pekalongan adalah: meskipun 

didukung oleh kekuasaan Orde Baru yang represif, Golkar tetap tidak 

mampu menggoyang posisi Partai Nahdlatoel Oelama. Pada Pemilihan 

Umum Indonesia kedua tersebut, partai Nahdlatoel Oelama tetap 

menduduki posisi teratas dalam perolehan suara. Meski kampanyenya 

sangat gencar dan disertai intimidasi, Golkar hanya menduduki 

peringkat kedua setelah NO.731 Sementara itu, perolehan suara Partai 

Nasionalis Indonesia tetap menduduki urutan ketiga, setelah PNU dan 

Golkar. Secara lengkap, perolehan suara partai-partai politik peserta 

Pemilu di Kotamadya Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 1971, 

                                                           
731 Pada Pemilihan Umum Indonesia tahun 1971, Masyumi tidak ikut, karena telah 
dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. 
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berikut distribusi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kotamadya Pekalongan Periode 1971-1977 adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.10. 

Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai-partai Politik Peserta Pemilu Di 

Kota Pekalongan pada Pemilu 1971 

No. 
Nama Organisasi Politik 
Peserta Pemilu (OPP) 

Perolehan 
Suara 

Persentase 
Jumlah 
Kursi 

1 PNI  10.550 20,27 3 

2 Parmusi 5.922 11,38 2 

3 Nahdlatoel Oelama  18.068 34,72 6 

4 Golkar 16.317 31,35 5 

5 Parkindo 254 0,49 - 

6 Partai Katholik 409 0,78 - 

7 PSII 397 0,76 - 

8 Partai Islam Perti 24 0,05 - 

9 Partai Murba 8 0,02 - 

10 IPKI 96 0,18 - 

 ABRI    3 

 Golkar Non-ABRI   1 

Jumlah 52.045 100,00 20 

       Sumber:  Dokumentasi Kantor DPC PPP Kotamadya Pekalongan, 1998 (diolah). 

 Penting untuk ditegaskan di sini: sudah menjadi pengetahuan 

umum bahwa pada masa Orde Baru, perolehan suara OPP non-Golkar 

pada setiap Pemilu tidak banyak berarti. Sebab, dalam realitas politik 

yang berkembang, Golkar sebagai partainya Pemerintah (Penguasa) 

tetap akan mendominasi percaturan politik, meski partai tersebut kalah 

dalam Pemilu. Hal itu terjadi, karena Golkar selalu mendapatkan 

tambahan suara gratis dari kursi Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI) dan Golkar Non ABRI (Utusan Golongan) yang 

didapat tidak melalui kompetisi dalam Pemilu.  

Demikian halnya realitas politik yang berkembang di Kota 

Pekalongan. Pada Pemilu 1971, meski partai-partai politik berbasis 

Islam di Pekalongan secara komulatif mendominasi perolehan suara, 

tetapi realitas politiknya tetap didominasi dan tersubordinasi Golkar. 

Perolehan kursi Golkar di Pekalongan pada Pemilu 1971 secara gratis 

mendapat tambahan tiga kursi dari ABRI, dan satu kursi dari unsur 

―Golkar Non-ABRI‖. Dengan demikian, jika jika dikomulasikan dengan 
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tiga kursi ABRI dan satu kursi ―Golkat Non ABRI yang diperoleh 

secara cuma-cuma, maka jumlah kekuatan Golkar di DPRD Kodya 

Pekalongan menjadi sembilan kursi.  

 Seperti peta politik di tingkat Pusat, setelah pada tahun 1973, 

Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jendral Soeharto 

melakukan perampingan partai politik melalui kebijakan fusi, partai-

partai politik yang ada di Kota Pekalongan juga mengecil, tinggal tiga 

partai politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan 

Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selain untuk 

merampingkan sistem dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, fusi partai 

politik ini juga diaksudkan untuk mengurangi frekuwensi dan 

intensitas konflik yang terus mewarnai percaturan politik di Indonesia 

sejak Hindia Belanda diproklamasikan. Tentu, bukan menjadi rahasia 

lagi, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk membatasi ruang 

gerak kelompok Islam politik yang dianggap sebagai ancaman negara-

bangsa Indonesia yang pluralistic dan didirikan di atas dasar negara 

Pancasila.  

Hal yang menarik dari perpolitikan di Kotamadya Pekalongan 

ini adalah, meskipun berada dalam konstelasi politik nasional seperti 

itu, dari Pemilu ke Pemilu, partai politik Islam dan/atau partai politik 

yang berbasis Islam tetap mendominasi perolehan suara. Meskipun 

ruang geraknya dibatasi, dan di tingkatan grassroots direpresi dan 

diintimidasi, perolehan suara PPP semasa Orde Baru berkuasa tetap 

selalu mendominasi perolehan suara dalam setiap Pemilu. Kesetiaan 

warga masyarakat Kotamadya Pekalongan terhadap partai politik yang 

berazaskan Islam dan menggunakan lambang Ka‘bah tersebut, dengan 

sangat jelas menunjukkan kuatnya derajad keislaman masyarakat 

Pekalongan, serta mengukuhkan predikatnya sebagai masyarakat 

santri. 

Dengan demikina, dpat dikemukakan bahwa, kekuatan Islam 

di Kotamadya Pekalongan memang sungguh luar biasa. Di tengah-

tengah represi negara yang begitu besar dan massif yang terus 

dilakukan untuk memenangkan Golkar dan menjadikannya sebagai 

Single majority selama Orde Baru berkuasa, PPP di Pekalongan hanya 
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sekali mengalami kekalahan dalam perolehan suara Pemilu, yaitu pada 

Pemilu 1987. Bahkan, pada Pemilu 1997—Pemilu terakhir pada masa 

Orde Baru berkuasa, ketika perolehan suara Golkar secara nasional 

mencapai angka 74,51 %; dan sekitar 85 % untuk wilayah Jawa 

Tengah, perolehan suara PPP di Pekalongan tetap berada di atas 

perolehan suara Golkar. Pada Pemilu 1997, Golkar di Kotamadya 

Pekalongan hanya memperoleh dukungan suara 55.194 suara, atau 

sekitar 39,03 %; sedangkan Partai Persatuan Pembangunan 

memperoleh dukungan suara sebesar 83.766, atau sekitar 59,23 %. 

Ada dugaan yang cukup kuat bahwa, penurunan perolehan 

suara PPP pada Pemilu 1987 adalah akibat dari Keputusan Muktamar 

Nahdlatul Ulama untuk ―Kembali ke Kittah 1926‖, yang diambil pada 

Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tahun 1984. Dengan 

Keputusan ―Kembali ke Kittah 1926‖ tersebut, Nahdlatul Ulama 

kembali pada fungsi yang dirumuskan pada awal berdirinya, yakni  

sebagai organisasi non-politik praktis. Namun, pada Pemilu-pemilu 

masa Orde Baru selanjutnya—Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1992, 

dan Pemilu 1997, perolehan suara PPP tetap menduduki urutan 

pertama. Secara lengkap, persentase perolehan suara berikut jumlah 

kursi DRPD Partai Persatuan Pembangunan di Kotamadya Pekalongan 

pada Pemilu-pemilu tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 7.11. 

Persentase Perolehan Suara dan Jumlah Kursi OPP Kotamadya Pekalongan 

Hasil Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, & 1997 

Nama 
OPP 

Tahun Pemilu, Persentase Distribusi Suara, & Perolehan Kursi  

1977 1982 1987 1992 1997 

% K % K % K % K % K 

PPP 45,68 7 44,80 7 35,00 5 43,00 8 59,23 12 

Golkar 34,40 6 37,60 6 45,00 8 36,00 7 39,03 8 

PDI 20,92 3 17,60 3 20,00 3 21,00 4 1,74 0 

GolkarABRI - 3 - 4 - 5 - 5 

Golkar Non ABRI - 1 - - - - - - 

Sumber:  Dokumentasi Kantor PC-PPP Kodya Pekalongan 1998  dan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Pekalongan 
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 Seperti pada waktu-waktu sebelumnya, meskipun pada Pemilu 

1997 Partai Persatuan Pembangunan di Kota Pekalongan memenangi 

Pemilihan Umum, tetapi realitas politik di tingkat DPRD Kotamadya 

Pekalongan, PPP tetap tersubordinasi oleh kekuatan Golkar. Setelah 

ditambah 5 kursi ABRI yang diperoleh secara cuma-cuma, kekuatan 

politik Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi lebih 

dominan. Konstelasi politik semacam ini berlangsung selama Orde 

Baru berkuasa. 

 Pasca-Muktamar NU yang memutuskan ―Kembali ke Kittah 

1926‖, konstelasi politik di tubuh NU di Pekalongan menjadi agak 

runyam. Antar-Kiai saling bertikai. Kiai-kiai yang tidak terjun dalam 

politik praktis—dengan alasan mentaati keputusan Muktamar NU 

Situbondo 1984, dan Kiai-kiai yang tidak secara tegas mendukung PPP 

dianggap dan diissukan memberikan dukungan politiknya kepada 

Golkar. Menurut kesaksian K.H. Mubarisi bin Mashadi, pengasuh 

Pondok Pesantren Sunan Bonang di Keputran yang merupakan salah 

satu Kiai Kittah, Kiai-kiai yang tidak mau hadir dalam acara-acara yang 

diadakan PPP, dan tidak secara tegas mendukung PPP, dianggap 

menghindar dari wadah aspirasi politik umat Islam di Pekalongan; dan 

karena itu mereka dianggap kafir.732  

Selain K.H. Mubarisi bin Mashadi, Kiai-kiai Kittah di 

Pekalongan yang di-Golkar-kan, antara lain, adalah: K.H. Mashuri, 

K.H. Abdulrahman, K.H. Miftah, dan K.H. Zaenal Arifin.733 Menurut 

Kiai Mubarisi bin Mashadi—pengasuh Pondok Pesantren Sunan 

Bonang di Keputran, dan Kiai Zaenal Arifin—pengasuh Pondok 

Pesantren Arifiah di dusun Blarakan, Kelurahan Kebulen, tujuan peng-

Golkar-an Kiai-kiai Kittah tersebut tidak lain adalah untuk menekan 

para Kiai Kittah agar tidak bersikap netral dan tetap memberikan 

dukungan politiknya kepada PPP. K.H. Mubarisi dan K.H. Zaenal 

Arifin menduga, gerakan peng-Golkar-an Kiai-kiai Kittah tersebut 

                                                           
732 Wawancara dengan K.H. Mubarisi, 21 Juni 1998; dan lihat juga J. Mardimin, 
Demokrasi di Indonesia dan Dinamika Politik Arus Bawah, Forsa Pustaka, 2002, hlm. 
184. 
733 Wawancara dengan K.H. Zaenal Arifin, 27 Mei 1998. 
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dihembuskan oleh orang-orang NU sendiri yang menjadi pendukung 

fanatik PPP; dan bukan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang NU 

yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan 

dalam rangka mempertahankan kedudukannya.734 

Akibatnya, Kiai-kiai yang di-Golkar-kan ditinggalkan oleh 

santri-santrinya. Kiai Mubarisi yang sebelumnya mempunyai sekitar 

6.000-an orang pengikut dan sekitar 120 orang santri yang tinggal di 

Pondoknya, ketika saya mengunjungi dan mewawancarainya pada 

tahun 1998, santrinya tinggal 9 orang.735 Begitu juga K.H. Zaenal Arifin 

di Kebulen. Kiai Zaenal Arifin yang sebelum terjadi gonjang-ganjing 

politik pada tahun 1997, mempunyai sekitar 400 orang santri, pada 

tahun 1998 juga banyak kehilangan santri.736 Menurut informasi, tidak 

kurang dari 50 persen santri meninggalkannya. 

Menurut pengakuan kedua Kiai tersebut, ―peng-Golkar-an‖ 

atas diri mereka dirasakan sebagai suatu perlakuan yang sangat 

menyakitkan, karena, sebenarnya, tidak ada Kiai Kittah di Kota 

Pekalongan yang memberikan dukungan politiknya kepada Golkar. 

Menurut penuturan Kiai Mubarisi, Kiai-kiai Kittah di Kota Pekalongan 

akan konsisten bersikap netral. Mereka sudah komitmen tidak akan 

hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi politik, 

meski dalam acara pengajian, doa bersama, atau acara-acara keagamaan 

lainnya. Tetapi, kalau aparat pemerintah yang mengundangnya, entah 

dari kalangan ekskutif, tentara, polisi, atau aparat pemerintah lainnya, 

mereka berkomitmen akan memenuhinya. Selain atas dasar keyakinan 

bahwa pemerintah akan selalu berada di atas semua golongan, tujuan 

mereka memenuhi undangan-undangan pemerintah—termasuk di 

dalamnya institusi-institusi penegak hokum—adalah untuk menepis 

kecurigaan-kecurigaan aparat pemerintah—dalam hal ini: aparat 

keamanan—terhadap keberadaan Pesantren-pesantren Nahdlatul 

                                                           
734 Ibid. Wawancara JM dengan K.H. Mubarizi, 21 Juni 1998. 
735 Ibid. Wawancara dengan K.H. Mubarizi, 21 Juni 1998; dan Wawancara dengan 
Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. 
736 Wawancara JM dengan K.H. Mubarizi, 21 Juni 1998; dan Wawancara dengan K.H. 
Zaenal Arifin, di dusun Blarakan, Kelurahan Kebulen, 21 Juni 1998. 
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Ulama, tak terkecuali pesantren-pesantren di Kota Pekalongan, yang 

sering dicurigai sebagai sarang DI/TII.737 

Partai-partai Politik Islam di Pekalongan pada Masa Reformasi 

Sejak pertengahan tahun 1998, setelah kran politik di Indonesia dibuka 

lebar-lebar oleh Presiden Habibie dan banyak partai politik baru 

bermunculan, di Kota Pekalongan juga muncul Cabang-cabang partai-

partai politik baru tersebut. Menjelang Pemilu 1999, di Kota 

Pekalongan terdapat tidak kurang dari 16 partai politik yang membuka 

Cabang dan ikut serta sebagai kontestan Pemilihan Umum 1999 di 

Kota ini. Namun, hasil Pemilu tersebut menunjukkan bahwa, dari 

sejumlah partai politik yang membuka Cabang di Kota Pekalongan dan 

menjadi kontestan Pemilu 1999, pada akhirnya hanya enam partai 

politik yang berhasil mendapatkan dukungan suara signifikan dan 

memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keenam 

partai politik tersebut adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Panrtai Amanat 

Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).  

Tabel 7.12. 

Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai-Partai Politik Islam di 

Pekalongan pada Pemilu 1999 

No Nama Partai 
Perolehan 

Suara 
Persentase 

(%) 
Perolehan 

Kursi 
Persentase 

(%) 

1 PDIP 46.808 32,33 9 32,14 

2 PPP 39.248 27,11 7 25,00 

3 PKB 23.754 16,41 3 10,71 

4 Partai Golkar 14.222 9,82 3 10,71 

5 PAN 12.483 8,62 2 7,14 

6 PBB 2.322 1,60 1 3,57 

      

 TNI-POLRI   3 10,71 

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah) 

                                                           
737 Ibid. Wawancara JM dengan K.H. Mubarisi, 21 Juni 1998. 
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Jika data yang tertera pada Matriks di atas kita bandingkan 

dengan perolehan suara partai Islam pada Pemilu-pemilu selama Orde 

Baru—kecuali Pemilu 1987, Pemilu 1999 di Kota Pekalongan nampak 

jauh berbeda. Partai-partai politik Islam di Kota Pekalongan pada 

Pemilu 1999 tidak ada yang berhasil memenangkan Pemilu. Partai 

Persatuan Pembangunan yang sejak berdiri hanya mengalami 

kekalahan satu kali, pada Pemilu 1987, pada Pemilu 1999 harus puas di 

posisi kedua, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain 

karena suara kaum Nahdliyyin terpecah akibat banyaknya pilihan, 

kekalahan PPP juga tak terlepas dari kuatnya daya tarik partai politik 

yang berlambang ―kepala Banteng moncong putih‖ pimpinan 

Megawati Soekarnopoetri, serta daya tarik figure Megawati sendiri.738 

Namun, jika perolehan suara dan jumlah kursi di Dewan yang 

diperoleh partai-partai politik Islam digabungkan, maka, masih 

nampak bahwa lebih dari separo warga masyarakat Kota Pekalongan 

masih memberikan dukungan politiknya kepada partai-partai politik 

Islam. Dari 25 Kursi Dewan yang diperebutkan dalam Pemilu 1999, 

partai-partai politik Islam di Kota Pekalongan berhasil mendapatkan 13 

kursi, atau sekitar 52 persen, dari 25 kursi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Pekalongan yang diperebutkan. 

Pada Pemilu berikutnya, pada Pemilu 2004, di Kota 

Pekalongan terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi sebagai 

kontestan Pemilu. Pada Pemilu kedua di era Indonesia post-Soeharto 

ini, pada akhirnya ada 8 partai politik yang berhasil merebut hati 

rakyat—mendapatkan dukungan suara signifikan dan berhasil 

mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari 8 partai 

politik tersebut yang mendapatkan kursi di DPRD tersebut, lima partai 

politik di antaranya adalah partai politik [berbasis] Islam: Partai 

Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat 

Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang.  

                                                           
738 Nur Hidayat, Kekalahan Partai Politik Islam dalam Pemilu 1999: Studi Kasus di Kota 
Pekalongan, Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 
Jakarta, 2005.  
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Hal yang menarik dari Pemilu 2004 di Kota Pekalongan ini 

adalah meningkatnya perolehan suara partai-partai politik Islam yang 

mengalami kekalahan pada Pemilu sebelumnya, serta turunnya 

perolehan suara PDIP. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan yang pada Pemilu 1999 memenangkan Pemilu—dengan 

memperoleh dukungan suara sebesar 32,33 persen, turun menjadi 

18,31 persen, atau mengalami penurunan sebesar 43,37 persen. 

Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan, meskipun jumlah 

perolehan suaranya menurun dibandingkan perolehan suara yang 

diperoleh pada Pemilu sebelumnya, justru berhasil memperbaiki 

posisinya. Partai politik Islam bentukan rezim Orde Baru ini, dengan 

perolehan suara sebesar 37.784 suara atau sekitar 23,69 persen, berhasil 

menduduki peringkat pertama dalam hal perolehan suara dan jumlah 

perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. 

Sementara itu, PKB dan PAN tetap menduduki posisinya semula, 

masing-masing berada pada peringkat ketiga dan kelima.  

Partai politik Islam yang kurang beruntung pada Pemilu 2004 

di Kota Pekalongan adalah Partai Bulan Bintang. Partai politik yang 

sering diidentifikasi sebagai ―reinkarnasi‖ dari partai Masyumi ini, yang 

pada Pemilu 1999 menempati urutan keenam dalam hal perolehan 

suara dan kursi Dewan, gagal mempertahankan posisi dan kursinya. 

Pada Pemilu 2004, PBB tergeser oleh Partai Keadilan Sejahtera—nama 

baru dari Partai Keadilan yang pada Pemilu sebelumnya tidak 

memenuhi electoral threshold. Menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku ketika itu, untuk dapat berpartisipasi dalam 

Pemilu berikutnya, partai politik yang tidak memenuhi electoral 
threshold harus berganti nama; dan itu berarti berstatus sebagai partai 

baru lagi. Dengan perolehan suara sebesar 2.991 suara, atau sekitar 1,87 

persen, PBB berada pada posisi ke-8, dan gagal mempertahankan kursi 

Dewan yang perah diraihnya.  
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Tabel 7.13. 

Delapan Besar Partai Pemenang Pemilu 2004 di Kota Pekalongan 

No OPP 
Perolehan Suara Perolehan Kursi 

Jumlah % Jumlah % 

1 PPP 37.784 23,69 9 30,00 

2 PDIP 29.203 18,31 7 23,34 

3 PKB 26.153 16,40 6 20,00 

4 Golkar 20.956 13,14 3 10,00 

 5 PAN 10.400 6,52 3 10,00 

6 PKS 7.408 4,64 1 3,33 

7 Demokrat 6.084 3,81 1 3,33 

8 PBB 2.991 1,87 - - 

Partai-partai lain 18.532 11,62 - - 

Total 159.511 100,00 30 100,00 

     Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan (diolah). 

 Berdasarkan data yang tertera dalam Matriks di atas, nampak 

jelas bahwa, pada Pemilu kedua era reformasi tersebut, partai-partai 

politik Islam di Kota Pekalongan kembali mendominasi perolehan 

suara dan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada 

Pemilu 2004, partai-partai politik Islam di Kota Pekalongan berhasil 

merebut 19 kursi, atau sekitar 63,33 persen, dari 30 kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang diperebutkan. 

 Lima tahun kemudian, roda politik kepartaian di Kota 

Pekalongan kembali berputar. Pada Pemilu 2009, partai-partai politik 

Islam di Pekalongan tergeser dan terhenti pada posisi di bawah. Partai 

Golkar yag pada masa awal reformasi terpuruk kembali bangkit, dan 

berhasil menjadi pemenang Pemilu di ―Kota Batiknya para santri‖ ini. 

Dengan perolehan suara sebanyak 35.542 suara, atau sekitar 25,72 

persen, dan berhasil mendapatkan 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, partai Golkar di Kota Pekalongan berhasil memenangkan 

Pemilu 2009. Sementara itu, PPP yang pada Pemilu 2004 menjadi 

juara, hanya mendapatkan dukungan suara 14.427 suara, atau sekitar 

10,44 persen—mengalami terjun bebas ke peringkat lima. Perolehan 

kursi DPRD yang diraih PPP pada Pemilu 2009 mengalami penurunan 

sebesar 55,56 persen, dari 9 kursi menjadi [hanya] 4 kursi. 

 Pada Pemilu 2009, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

yang menjadi pemenang Pemilu 1999 juga mengalami nasib yang 
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kurang lebih sama—mengalami penurunan peringkat, meski tidak 

setragis Partai Persatuan Pembangunan. PDIP juga tergeser dari urutan 

kedua pada Pemilu 2004 menjadi urutan ketiga pada Pemilu 2009. 

Dengan perolehan suara sebesar 19.020 suara, atau sekitar 13,76 persen, 

PDIP harus kehilangan tiga kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Perolehan kursi DPRD yang diraih PDIP juga mengalami penurunan, 

dari 7 kursi pada Pemilu 2004 menjadi 4 kursi pada Pemilu 2009.  

Hal yang paling menarik dari Pemilu 2009 di Kota Pekalongan 

adalah perolehan suara dan perolehan kursi DPRD yang diraih oleh 

Partai Amanat Nasional. Pada Pemilu 2009 di Kota Pekalongan, Partai 

politik yang berlambang ―Matahari Terbit‖ ini berhasil menduduki 

posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 20.694 suara, atau sekitar 

14,97 persen; dan berhasil mendapatkan 5 kursi DPRD, mengungguli 

PPP dan PKB yang masing-masing mendapatkan 4 kursi dan 3 kursi 

DPRD. Padahal, jika dilihat dari kelompok basis pemilihnya yang 

diidentikkan dengan kelompok Islam Muhammadiyah, di Kota 

Pekalongan, kelompok ini terhitung sangat kecil. Keberadaan mereka 

terkonsentrasi di daerah Pekajangan, yang secara administratif berada 

di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Perta-

nyaannya adalah: bagaimana hal itu bisa terjadi?  

Ada spekulasi dugaan yang sangat kuat bahwa, keberhasilan 

Partai Amanat Nasional di Kota Pekalongan pada Pemilu 2009 

sedikitnya dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, keberhasilan Partai 

Amanat Nasional di Kota Pekalongan pada Pemilu 2009 tidak terlepas 

dari posisi dan keberadaan Ketua Umum PAN ketika itu, Sutrisno 

Bachir, yang berasal dari daerah ini. Di sini, diakui atau tidak, sentimen 

kedaerahan turut berbicara; Kedua, keberhasilan Partai Amanat 

Nasional di Kota Pekalongan pada Pemilu 2009 adalah akibat dari 

pergeseran corak politik warga masyarakat Kota Pekalongan, dari corak 

politik yang ideologis menjadi pragmatis-transaksional—yang dalam 

khasanah ilmu politik biasa disebut sebagai ―politik dagang sapi‖. 

Dengan perubahan corak politik warga masyarakat Kota Pekalongan 

tersebut, pilihan warga masyarakat terhadap partai politik tidak lagi 

didasarkan pada ideologi dan program partainya apa; melainkan—
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sebagaimana telah disitir pada bab sebelumnya—lebih didasarkan pada 

―saya mendapat apa dan [jumlahnya] berapa?!‖; dan yang Ketiga, 
keberhasilan Partai Amanat Nasional meraih 5 kursi DPRD Kota 

Pekalongan pada Pemilu 2009 tidak terlepas dari sistem Pemilihan 

Umum yang memberi peluang kepada para pemilih untuk memilih 

orang yang diharapkan dapat menjadi wakil-wakil mereka di Parlemen 

Daerah. Dengan sistem ini, tokoh-tokoh populis, atau orang-orang baik 

lainnya, terlepas dari partainya apa, mempunyai peluang yang besar 

untuk dipilih menjadi wakil rakyat.  

Secara lengkap, hasil perolehan suara dan kursi DPRD yang 

diraih oleh partai-partai politik peserta Pemilu 2009 di Kota 

Pekalongan, adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.14. 

Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai-Partai Politik Di Kota Pekalongan 

pada Pemilu 2009 

No Nama Partai Perolehan 
Suara 

Persentase 
(%) 

Perolehan 
Kursi 

Persentase 
(%) 

1 Golkar 35.542 25,72 8 26,67 

2 PAN 20.694 14,97 5 16,67 

3 PDIP 19.020 13,76 4 13,33 

4 PKB 15.400 11,14 3 10,00 

5 PPP 14.427 10,44 4 13,33 

6 PKS 6.307 4,56 2 6,67 

7 Partai Demokrat 5.901 4,27 2 6,67 

8 PKNU 5.564 4,03 1 3,33 

9 Gerindra 4.822 3,49 1 3,33 

 Parpol Lainnya 10.524 7,62 - - 

Jumlah 138.201 100,00 30 100,00 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan (diolah). 

 Dari data yang tertera dalam Matriks di atas, nampak dua partai 

politik baru yang berhasil memikat hati warga masyarakat Pekalongan 

Kota, yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai 

Gerakan Indonesia Raya (Geridra). PKNU dengan memperoleh 

dukungan suara sebesar 5.564 suara atau sekitar 4,03 persen berhasil 

memperoleh 1 kursi DPRD; dan Gerindra dengan perolehan suara 

sebesar 4.822 suara atau sekitar 3,49 persen juga mendapatkan 1 kursi 

DPRD. 
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 Sepintas, kekalahan partai-partai politik Islam di Pekalongan 

pada Pemilu 2009 kelihatan cukup telak. Namun, jika perolehan kursi 

partai-partai politik Islam di Kota Batik tersebut dikomulasikan, 

perolehan suara mereka masih dapat mengimbangi perolehan kursi 

partai-partai politik non-Islam. Pada Pemilu 2009, secara komulatif, 

partai-partai politik Islam di Kota Pekalongan masih mendapat 15 kursi 

dari 30 kursi Parlemen Daerah yang diperebutkan. Dengan demikian, 

kekuatan politik antara partai-partai politik Islam dan partai-partai 

politik non-Islam di Kota Pekalongan menjadi 50:50; yang efektivitas 

kekuatannya sangat ditentukan oleh kekompakan mereka, serta daya 

penetrasinya ke kubu lawan. 

 Pergeseran corak atau karakter politik warga masyarakat Kota 

Pekalongan dari politik ideologis menjadi pragmatis-transaksional 

tersebut, rupanya, justru memberi ruang dan peluang bagi partai 

Golkar untuk mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi. Pada Pemilu 

2014, partai Golkar dapat mengukuhkan dominasinya. Pada Pemilihan 

Umum 2014, dengan perolehan suara sebanyak 42.152 suara, atau 

sebesar 25,53 persen suara pemilih, Partai Golongan Karya di Kota 

Pekalongan berhasil menambah satu kursi Parlemen Daerah, dari 8 

kursi pada Pemilu 2009 menjadi 9 kursi pada Pemilu 2014. 

 Sebaliknya, pada Pemilihan Umum 2014, selain PKS yang 

berhasil menaikkan perolehan kursi Parlemen Daerah dari 2 kursi pada 

Pemilu 2009 menjadi 3 kursi pada Pemilu 2014, partai-partai politik 

Islam di Kota Pekalongan—meskipun dari segi jumlah dukungan suara 

pemilih, persentase perolehan suara, maupun peringkatnya, mengalami 

kenaikan, mereka hanya mampu mempertahankan jumlah kursi 

Parlemen Daerah yang mereka peroleh pada Pemilihan Umum 

sebelumnya. Secara keseluruhan, perolehan suara dan perolehan kursi 

Parlemen Daerah yang diperoleh partai-partai politik di Pekalongan 

pada Pemilihan Umum 2014, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7.15. 

Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai-Partai Politik Islam Di Kota 

Pekalongan pada Pemilu 2014 

No Nama Partai 
Perolehan 

Suara 
Persentase 

(%) 
Perolehan 

Kursi 
Persentase 

(%) 

1 Golkar 42.152 25,53 9 30,00 

2 PDIP 23.378 14,16 4 13,33 

3 PKB 20.146 12,20 3 10,00 

4 PPP 19.105 11,57 4 13,33 

5 PKS 17.181 10,40 3 10,00 

6 PAN 13.017 7,88 3 10,00 

7 Gerindra 11.595 7,02 3 10,00 

8 Demokrat 7.060 4,28 1 3,34 

 Partai Lainnya 11.494 6,96 - - 

Jumlah 165.128 100,00 30 100,00 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan (diolah). 

 Dari matriks perolehan suara dan perolehan kursi Parlemen 

Daerah di atas, jika dikomulasikan, partai-partai politi Islam di Kota 

Pekalongan hanya dapat memperoleh 13 kursi dari 30 kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang diperebutkan. Dengan hasil tersebut, 

perolehan kursi Parlemen Daerah yang diraih partai-partai politik 

Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu 2014 mengalami penurunan 2 

kursi, atau sekitar 13,33 persen, dibandingkan dengan perolehan kursi 

Parlemen Daerah pada Pemilu sebelumnya. 

Pengaruh Politik Kiai di Kota Pekalongan Pasca-NO 

―Kembali ke Kittah 1926‖ 

Telah berulang kali dikemukakan bahwa, masyarakat Pekalongan 

dikenal sebagai masyarakat yang Kiai Sentris. Mereka sangat patuh 

kepada Kiai bukan saja dalam urusan spiritual-keagamaan, tetapi juga 

dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari 

orang Pekalongan, Kiai berperan (diperankan) sangat besar hampir 

dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya; bukan hanya dalam 

kehidupan spiritual, melainkan juga dalam bidang-bidang kehidupan 

lainnya. Bahkan, tak jarang, petuah Kiai bukan sekedar sebagai 

referensi; tetapi telah mereka jadikan dalil—sami‘na wa atho‘na (kami 
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mendengar, dan kami menaati). Apa pun kata Kiai, mereka akan 

melakukannya. 

 Dalam bidang politik juga demikian. Memilih partai, memilih 

calon Walikota, atau menentukan sikap apa pun dalam politik juga 

mengikuti apa kata Kiai. Pokoknya, apa kata Kiai yang mereka 

lakukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika, partai-partai 

politik peserta Pemilu, atau pun calon-calon pejabat publik seperti para 

calon Legistator dan para calon Walikota serta calon Wakil Walikota 

selalu mendekati, memperebutkan, dan mencoba memanfaatkan Kiai 

untuk meningkatkan elektabilitas (perolehan suara) mereka. 

 Dalam kehidupan politik, sejak tahun 1960-an hingga 1980-an, 

peran Kiai-kiai di Pekalongan diindikasi sangat besar. Terbukti, meski 

di bawah tekanan penguasa Orde Baru, partai politik Islam di Kota 

Pekalongan tetap mendominasi perolehan suara dalam setiap Pemilu.739 

Persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah ini baru muncul 

ketika Partai Persatuan Pembangunan sebagai satu-satunya partai 

politik Islam dalam Pemilu 1987 mengalami kekalahan di Pekalongan. 

Sejak saat itu, di kalangan kaum Nahdliyyin di Pekalongan mulai 

muncul ketegangan-ketegangan, baik antar-Kiai maupun antar-umat. 

Menurut penuturan Kiai Haji Mubarisi, di lingkungan NO terjadi adu 

domba dari orang-orang NO sendiri yang duduk di Dewan Perwakilan 

Rakyat. Tujuan mereka sangat jelas; agar Kiai-kiai Kittah dijauhi umat 

dan pada gilirannya kembali tetap mendukung PPP.740 

Setelah Muktamar NO di Situbondo tahun 1984 memutuskan 

―Kembali ke Kittah 1926‖ dan memberi kebebasan kepada kaum 

Nahdliyyin untuk menentukan pilihan politiknya sendiri-sendiri, di 

kalangan NO di Pekalongan muncul berbagai spekulasi tentang ke 

mana kiblat politik Kiai. Karena itu, Kiai-kiai Kittah yang tidak 

bersedia hadir dalam acara-acara PPP dianggap menghindar dari 

wadah aspirasi politik umat Islam; dan dianggap telah mengalihkan 

dukungan politiknya kepada partai politik lain di luar PPP. Mereka 

                                                           
739 Lihat lagi Matriks 7.6; Matriks 7.7.; Matriks 7.8.; Matriks 7.9.; Matriks 7.10.; dan 
Matriks 7.11. 
740 Wawancara dengan K.H. Mubarisi Mashadi, 21 Juni 1998. 
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dikafirkan dan dianggap tidak setia lagi kepada Islam. Di Kota 

Pekalongan ketika itu, PPP dianggap identic dengan Islam.741  

 Terlepas dari soal menang atau kalahnya Partai Persatuan 

Pembangunan pada Pemilu 1987, gejala ini tetap dapat dibaca sebagai 

tanda kuatnya pengaruh politik Kiai. Terbukti, setelah para tokoh 

Nahdlatul Ulama dan para Kiai melakukan konsolidasi, elektabilitas 

PPP dapat diselamatkan kembali. Pada Pemilu 1992 dan Pemilu 1997, 

perolehan suara PPP kembali dapat mengungguli perolehan suara 

Golkar. Bahkan, perolehan suara PPP pada Pemilu 1997 hampir 20 

persen di atas perolehan suara Golkar.742 

 Dari uraian di atas, kekalahan PPP di Kota Pekalongan pada 

Pemilu 1987, sepertinya, hanyalah ekses keterkejudan tokoh-tokoh 

Nahdlatul Ulama di Kota Pekalongan atas kebijakan PBNU yang 

disepakati pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 untuk 

―Kembali ke Kittah 1926‖. Persoalannya adalah, posisi para Kiai yang 

dianggap tidak setia kepada PPP tetap tak dapat diselamatkan. 

Kewibawaan dan pengaruh mereka menjadi pudar. Beberapa Kiai besar 

yang sebelumnya sangat disegani dan dihormati, yang selalu ditunggu-

tunggu kehadirannya, didengar fatwa-fatwanya, diikuti petunjuk-

petunjuknya, yang setiap gerak-gerik dan tingkah lakunya selalu 

menjadi [dijadikan] acuan berperilaku warga masyarakat di sekitarnya,  

dan dijadikan referensi keputusan-keputusannya; ditinggalkan oleh 

pengikut-pengikutnya. Mereka tidak lagi mengundangnya dalam 

acara-acara mereka, baik dalam acara-acara keagamaan seperti 

pengajian, maupun dalam acara-acara lainnya seperti tasyakuran 

(syukuran). Bahkan, beberapa Kiai kharismatik harus mengakhiri 

―karier‖-nya sebagai agamawan dan tokoh masyarakat yang amanah 

dalam keterpurukan. Namun, pada Pemilu-pemilu selanjutnya, citra 

dan elektabilitas PPP dapat dibangun kembali.  

Pada Pemilu 1992 dan 1997, perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan di Kota Pekalongan berhasil mengungguli perolehan 

                                                           
741 Ibid. Wawancara dengan K.H. Mubarisi, 21 Juni 1998. 
742 Secara khusus, perhatikan Matriks 7.11. 
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suara Golkar kembali. Pertanyaannya sekarang adalah: mengapa partai-

partai politik Islam di Pekalongan pada Pemilu 1999 mengalami keka-

lahan?  Berdasarkan data perolehan suara partai-partai politik pada 

Pemilu 1999, jawabannya sudah kelihatan. Partai-partai politik Islam 

di Kota Pekalongan mengalami kekalahan karena suara konstituen 

mereka terpecah belah dalam beberapa partai politik Islam yang 

bermunculan sejak reformasi digulirkan. Namun, jika perolehan suara 

mereka dikomulasikan, jumlahnya masih berada di atas partai-partai 

politik non-Islam, meski tidak terlalu signifikan. Pada Pemilu 1999, 

partai-partai Islam di Kota Pekalongan masih mendapatkan dukungan 

suara sebesar 53,74 persen, dengan perolehan kursi di DPRD sebanyak 

13 kursi. 

Dampak Pudarnya Kewibawaan dan Pengaruh Kiai 

terhadap Partai-partai Politik Islam di Kota Pekalongan 

Pasca-Konflik PPP dan PKB 1998-1999 

Adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan bahwa, Pemilihan 

Umum tahun 1999 di Kota Pekalongan telah menyeret Kiai-kiai di 

Kota Santri ini dalam pusaran konflik politik antar-partai. Akibatnya, 

Kiai-kiai di ―Kota Batiknya para Santri‖ ini, terpecah menjadi dua kubu 

yang saling berhadapan, yakni kubu Partai Persatuan Pembangunan 

dan kubu Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kubu Partai Persatuan 

Pembangunan ada K.H. Thohir binatul Fattah, K.H. Munawir, dan 

K.H. Gufron Faza Cholil; sedangkan di kubu Partai Kebangkitan 

Bangsa ada K.H. Mudzakir Asy‘huri, K.H. Zaenuri Zaenal Mustofa, 

K.H. Ghufron Achid (alm.), K.H. Mustofa Bakri, dan K.H. Muchid 

Mudzakir. 

 Akibat keterlibatannya dalam konflik politik tersebut, Kiai-kiai 

yang selama berkonflik tidak dapat mengendalikan diri dan tidak dapat 

menjaga martabatnya, pada akhirnya, terjebak dan terperosok ke dalam 

―kubangan berlumpur yang pekat dan berbau tak sedap‖, ―kubangan 

degradasi‖ yang meluruhkan kewibawaan dan pengaruhnya. Celakanya 

lagi, ―kubangan berlumpur‖ itu kepekatannya tak mudah dibersihkan 
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dan ketaksedapan baunya tak mudah dihilangkan. Buktinya, Kiai-kiai 

besar yang terperosok dalam ―kubangan‖ tersebut, umumnya, 

kewibawaan dan pengaruhnya sulit dibangun kembali—terutama di 

hadapan para Kiai dan warga masyarakat Kota Pekalongan yang secara 

politis berseberangan dengannya. Untuk contoh ini, sebut saja: K.H. 

Mubarizi Mashadi; K.H. Munawir; K.H. Zaenal Arifin, dan K.H. 

Thohir yang sebelumnya dianggap sebagai ―paku‖-nya Kota 

Pekalongan.  

Masalahnya adalah: dalam konteks masyarakat yang Kiai 

sentris seperti di Kota Pekalongan, konflik antar-Kiai akan selalu 

diikuti oleh para pengikutnya; terlebih jika konflik antar-kiai tersebut 

hingga terdengar dan terlihat oleh santri-santrinya. Karena itu, tidak 

mengherankan jika konflik antar-Kiai tersebut kemudian berkembang 

menjadi konflik massal yang tak mudah dilerai, sekali pun konflik itu 

tidak tertutup kemungkinan sebagai akibat sentimen dan kepentingan 

pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Pertanyaannya sekarang 

adalah: apa dampaknya bagi perkembangan partai-partai politik di Kota 

Pekalongan, khususnya bagi partai-partai politik Islam yang mengan-

dalkan dukungan politik para Kiai dan Santri-santrinya? Apakah 

kekalahan partai-partai politik Islam di Pekalongan, khususnya pada 

Pemilu 1999, 2009, dan 2014, ada kaitannya dengan fenomena 

pudarnya kewibawaan dan pengaruh para Kiai di Kota ini? 

Secara sekilas, kekalahan partai-partai politik Islam di Kota 

Pekalongan sejak reformasi bergulir nampak tidak terkait dengan 

pudarnya kewibawaan dan pengaruh para Kiai. Banyak orang menilai, 

kekalahan partai-partai politik Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu-

pemilu yang disebutkan di atas adalah karena pergeseran corak politik 

warga masyarakat Pekalongan, dari corak politik yang ideologis 

menjadi corak politik yang pragmatis-transaksional (politik dagang 

sapi); bukan dampak dari pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai. 

Namun, jika kita perhatikan dan kita analisa lebih cermat, kekalahan 

partai-partai politik Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu-pemilu 

yang disebutkan di atas, tidak dapat dilepaskan dari fenomena 

pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai di daerah ini. 
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 Adalah benar bahwa, dampak generasi pertama pudarnya 

kewibawaan dan pengaruh Kiai terhadap perkembangan partai-partai 

politik Islam tersebut tidaklah begitu nampak. Tetapi, jika pertanyaan-

pertanyaan: ―Mengapa terjadi pergeseran corak politik warga 

masyarakat Kota Pekalongan dari ideologis menjadi pragmatis-

transaksional?, Apa penyebabnya?, dan Bagaimana proses terjadinya 

pergeseran tersebut?‖, dialamatkan kepadanya, maka akan nampak 

jelas bahwa dampak generasi keduanya tak akan dapat disangkal 

adanya. Jika pada masa sebelum peristiwa konflik PPP dan PKB yang 

menyeret para Kiai dalam pusaran konflik politik tahun 1998-1999, di 

Pekalongan berlaku pepatah ―[Kalau] Kiai dhehem, masyarakatnya ikut 

dhehem‖ (sami‘na wa atho‘na) dalam segala segi kehidupan 

masyarakat; kini, pepatah itu telah memudar bersama memudarnya 

kewibawaan dan pengaruh Kiai; setidaknya, tidak berlaku lagi dalam 

ranah kehidupan politik. Ungkapan-ungkapan baru seperti: [kalau] 

―sholawat tetep ndherek pak Kiai; [tetapi,] soal politik punya pilihan 

sendiri‖ dan ungkapan ibu-ibu yang lucu: ―Kami tetap NU, dan kami 

tetap PKB [atau PPP], tetapi waktu Pemilu kami memilih partai lain—

bukan partai orang NU‖,743 dengan sangat jelas menunjukkan peran 

politik Kiai tidak lagi menjadi acuan utama, apa lagi menjadi dalil 
politik, para pengikutnya. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, 

―pak Kiai memilih apa, itulah pilihan kita‖. 

Kelemahan Partai-partai Politik Islam di Pekalongan 

Dari hasil analisa terhadap data-data dan fakta-fakta di atas, diakui atau 

tidak, pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai di Kota Pekalongan 

mempunyai dampak yang besar terhadap perubahan sikap politik 

warga masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada menyusutnya 

dukungan terhadap partai-partai politik Islam. Dari sini nampak jelas 

                                                           
743 Ungkapan ibu-ibu ini merupakan re-formulasi dari ungkapan kelompok Fatayat di 
Kota Pekalongan yang disampaikan kepada Nusron Hasa. Wawanacara dengan Nusron 
Hasa, 24-08-2015. 
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besarnya ketergantungan partai-partai Islam terhadap keberadaan dan 

peran para ulama, Kiai atau apapun sebutannya.  

Nampaknya, tingginya tingkat ketergantungan partai-partai 

politik Islam di Pekalongan terhadap keberadaan dan peran para ulama 

inilah yang menjadi kelemahan utama mereka. Hal ini akan nampak 

lebih gamblang jika kita analisa dengan model analisis pelembagaan 

Vicky Randall dan Lars Svasand—dua orang pakar politik dari 

University of Essex, UK, dan dari University of Bergen, Norway.  

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand, salah satu cara untuk 

mengidentifikasi kelemahan partai politik adalah dengan melakukan 

asesmen terhadap tingkat pelembagaannya, yakni proses pemantapan 

partai politik baik secara structural dalam rangka memolakan perilaku 

maupun secara kultural dalam membatinkannya—memolakan sikap 

atau budaya.744 Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand, proses 

pelembagaan partai politik mengandung dua aspek, yakni aspek 

internal-eksternal dan aspek structural-kultural; yang jika dipersi-

langkan, akan menampakkan derajad kesisteman (systemness), derajad 

identitas nilai (value infusion), derajad otonomi partai dalam 

pengambilan keputusan (decisional autonomy), dan derajad citra 

publik (reification). Persilangan antara aspek internal-eksternal dan 

aspek structural-kultural tersebut, jika ditampilkan dalam diagram 

akan nampak seperti berikut: 

Tabel 7.16. 

Dimensions of Party Institutionalization 

 Internal External 

Stuctural Systemness 
(kesisteman) 

Decisional Autonomy 
(Otonomi Keputusan) 

Attitudinal  

(sikap) 

Value Infusion 

(Identitas Nilai) 

Reification  

(Citra Publik) 

Sumber:   Vicky Randall and Lars Svasand, 2002, Party Institutionalization in 
New Democracies, Jurnal Party Politics, SAGE Publikations, Vol. 8. 

No. 1, hlm. 12. 

                                                           
744 ―the process by wich the party become established in terms of both integrated 
patters on behavior and of attitude and culture‖. Lihat Vicky Randall and Lars Svasand, 
2002, Party Instututionalization in New Democracies, Party Politics, SAGE 
Publications, Vol. 8. No. 1, hlm. 12. 
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Systemness (Kesisteman) 

Vicky Randall dan Lars Svasand menggunakan istilah systemness 
(kesisteman)—terminologi yang dipinjam dari Panebianco—untuk 

menyebut aspek structural dari dimensi internal partai politik. Yang 

dimaksud kesisteman di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi 

implementasi regulasi partai sebagai sebuah struktur sosial.745 Dalam 

tataran operasional (dalam tataran praksis politik), yang dimaksud 

kesisteman di sini adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai 

politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga partai.746  

Sebagaimana dikemukakan Surbakti (2002), derajad kesisteman 

suatu partai politik itu bervariasi menurut (1) asal-usul partai politik—

bentukan dari atas atau dari bawah; (2) pihak manakah yang lebih 

menentukan dalam partai—seorang aktor yang disegani atau atau 

pelaksanaan kedaulatan anggota berdasarkan konstitusi partai; (3) 

pihak yang paling menentukan dalam pembuatan keputusan—faksi-

faksi dalam partai atau partai secara keseluruhan; dan (4) bagaimana 

partai politik memelihara hubungan dengan konstituen—anggota dan 

simpatisan, apakah dengan pola hubungan klientalisme, patronase, atau 

menurut AD/ART partai.747 

 Kesisteman partai politik yang baik, tentu saja, jika (1) asal-usul 

partai dibentuk dari bawah dengan konstituen yang jelas; (2) 

dinamikanya ditentukan oleh pelaksanaan kedaulatan anggota berda-

sarkan konstitusi partai; (3) partai secara keseluruhan harus lebih 

menentukan ketimbang aktor-aktornya; dan (4) pola hubungan partai 

                                                           
745 Vicky Randall dan Lars Svasand, Party Institutionslization in New Democraties, 
dalam Jurnal Party Politics, Volume 8. No. 1. Tahun 2002, hlm. 13. 
746 Ramlan Surbakti, Perkembangan Partai Politik di Indoesia, dalam Henk Schulte 
Nordholt & Gusti Anan (Eds.), Indonesia in Transition, work in Progress, Penerbit 
Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2003, hlm. 60. 
747 Ibid. Ramlan Surbakti, Perkembangan Partai Politik di Indoesia, dalam Henk 
Schulte Nordholt & Gusti Anan (Eds.), Indonesia in Transition, work in Progress, 
Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2003, hlm. 60.  
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dengan konstituennya berdasarkan pola hubungan yang konstitu-

sional—dalam arti sesuai dengan konstitusi partai.  

Menurut ukuran-ukuran itu, nampak sekali bahwa derajad 

kesisteman partai-partai politik yang ada di Kota Pekalongan, dan 

keberadaan partai-partai di tingkat Cabang (Daerah) pada umumnya, 

sangatlah rendah. Selain keberadaannya hanya sebagai kepanjangan 

dari partai-partai politik yang berpusat di ibu kota negara, peran 

pemimpin lebih dominan daripada kedaulatan anggota-anggota partai 

politik, kebijakan-kebijakan partai lebih banyak ditentukan oleh aktor 

tertentu, serta pola hubungan antara pengurus dan konstituen yang 

berkembang bercorak klientalistik dan cenderung transaksional. 

Ketergantungan partai politik terhadap tokoh-tokoh tertentu sangatlah 

tinggi; karena itu, daya hidup dan masa depannya sangat tergantung 

pada ketokohan aktor (Kiai) pendukungnya. 

 Penting untuk dikemukakan di sini bahwa, dominasi 

pemimpin (aktor tertentu) dan munculnya faksi-faksi dalam partai 

politik itu, sebenarnya, tidaklah selamanya buruk jika, dominasi 

pemimpin tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya, serta 

munculnya faksi-faksi dalam partai tidak bersifat sectarian. Selama 

dominasi pemimin dimanfaatkan untuk membangun kesisteman, dan 

munculnya faksi-faksi atas dasar perbedaan orientasi kebijakan, 

dominasi pemimpin dan munculnya faksi-faksi tersebut justru akan 

mendina-miskan partai politik yang bersangkutan. Persoalannya 

adalah: dominasi itu selalu cenderung menguasai; dan munculnya 

faksi-faksi acapkali justru menyuburkan konflik—yang jika kapasitas 

partai sebagai lembaga konflik tumpul—akan berkembang menjadi 

konflik terbuka yang tidak produktif. Apalagi, jika pemahaman 

―perbedaan sebagai lawan‖ masih menguasai mindset para pengurus 

dan segenap anggota partai. 

Identitas Nilai 

Vicky Randall dan Lars Svasand menyebut aspek ettitudinal dari 

dimensi internal partai dengan istilah value infusion (identitas nilai)—
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istilah yang dipinjam dari terminologi Selznik-Levitsky. Identitas nilai 

partai politik mengacu kepada basis sosial pendukungnya, dan 

identifikasi para pendukungnya terhadap nilai yang diperjuangkan 

partai tersebut. Dengan demikian, identitas nilai partai partai politik 

berkaitan erat dengan ideologi atau platform partai.  

Derajad identitas nilai partai politik berkaitan erat dengan, atau 

ditentukan oleh: (1) hubungan partai dengan kelompok populis 

(popular bases) tertentu, seperti: kelompok agama tertentu, kelompok 

etnis tertentu, kelompok buruh, kelompok tani, dan lain sebagainya; 

dan (2) pola hubungan partai dengan konstituennya; apakah bersifat 

klientalistik atau ideologis.748 Bertitik tolak dari pemahaman seperti itu, 

partai politik yang mempunyai basis komunitas pendukung yang 

spesifik dapat dipastikan mempunyai identitas nilai yang spesifik juga. 

Sebagai contoh: Partai Nasionalis Indonesia, Partai Nahdlatoel Oelama, 

Partai Komunis Indonesia, dan Partai Majlis Syura Muslimin Indonesia 

pada masa Orde Lama adalah partai-partai politik yang memiliki basis 

komunitas pendukung yang spesifik; dan karena itu memiliki identitas 

nilai yang jelas.  

Dalam hal ini, partai-partai politik Islam yang ada di 

Pekalongan pada tahun 1990-an, baik PPP, PKB, PAN, PKS, dan lain-

lain, sebenarnya, sudah memiliki ciri ideologi yang sudah dikenal. 

Masalahnya adalah: kebijakan publik yang diperjuangkan oleh partai-

partai politik tersebut tidak spesifik, sehingga perbedaan antara partai 

Islam yang satu dengan partai Islam lainnya menjadi kabur. Apalagi, 

antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya, seperti 

antara PPP dan PKB, atau PAN dan PKS, memiliki basis komunitas 

pendukung yang sama. Akibatnya, purifikasi pendukung partai politik 

yang dapat berfungsi sebagai katarsis konflik politik antar-partai sulit 

terjadi; dan konflik akibat rebutan pendukung tak bisa dihindari. 

 

 

                                                           
748 Ibid. Ramlan Surbakti, Perkembangan Partai Politik di Indoesia, … hlm. 62.  
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Otonomi Partai 

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand, otonomi partai politik 

merupakan aspek structural dari dimensi eksternal partai. Derajad 

otonomi partai politik tertentu selalu terkait dengan hubungan partai 

dengan aktor-aktor di luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu 

(penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, 

penguasa, atau lembaga sumber dana lainnya) dan sumber dukungan 

massa (Kiai, ulama, atau organisasi massa). Pendek kata, pola hubungan 

partai dengan pihak luar—dipendensi atau interdipendensi—akan 

menentukan derajad otonomi partai. Kalau partai politik tertentu, baik 

dari segi sumber dana maupun sumber dayanya—termasuk 

pengambilan keputusan partai—masih tergantung kepada aktor-aktor 

luar, atau kepada pihak luar, maka derajad otonomi partai politik 

tersebut masih tergolong rendah. 

 Diakui atau tidak, sumber dukungan massa partai-partai politik 

Islam di Pekalongan masih sangat tergantung kepada para Kiai. Jika 

tidak, konflik antar-partai politik akibat rebutan dukungan politik Kiai 

selaku sumber dukungan massa tidak akan pernah terjadi. Konflik PPP 

dan PKB yang terjadi di Pekalongan pada tahun 1998-1999 terjadi 

karena soal ini. Meskipun peran dan campur tangan para Kiai—

terutama Kiai-kiai yang kharismatik—dalam pengambilan keputusan 

partai sangat dominan dan menentukan, kenyataannya, mereka tetap 

menjadi rebutan. Hal ini terjadi, karena posisi dan kompetensinya 

sebagai sumber dukungan massa masih dapat diandalkan dan sulit 

tergantikan. Karena itu, otonomi partai-partai politik Islam dalam 

pengambilan keputusan tidak akan pernah menjadi kenyataan; apalagi 

jika sumber dukungan massanya masih sangat tergantung kepada Kiai-

kiai. 

 Hal serupa juga terjadi dalam kaitannya sumber dukungan 

dana. Meski tidak sebesar ketergantungan di daerah lainnya, 

ketergantungan partai-partai di Kota Pekalongan kepada para 

pengusaha juga masih nampak, sekalipun tidak setinggi di daerah-

daerah lainnya. Hingga tahun 1990-an, partai-partai Islam di 
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Pekalongan mendapatkan dukungan dana yang luar biasa dari para 

pendukungnya. Konon, pada masa-masa kampanye Pemilu, para 

simpatisan partai politik Islam berbondong-bondong membawa 

kaosnya sendiri untuk disablonkan; dan partai-partai Islam cukup 

menyediakan kerangka sablonan. Pandangan semacam ini bertolak 

belakang dengan keadaan percaturan politik Pekalongan pada era Post-

Soeharto. Alih-alih membeli kaos sendiri dan menyablonkannya ke 

sekretarian partai politik; diberi kaos yang bergambar lambang partai 

politik pun belum tentu bersedia menerimanya. Inilah yang memaksa 

partai-partai politik Islam di Pekalongan belakangan ini harus 

menggantungkan sumber dananya kepada para pengusaha. Dengan 

demikian, dapat dipastikan, tingkat indipendensinya akan berkurang; 

karena, dalam dunia yang sangat kapitalistik ini tidak ada lagi ―makan 

siang gratis‖. 

Citra Publik 

Citra publik partai politik itu merupakan aspek ettitudinal dari dimensi 

eksternal partai. Citra publik atau pengetahuan publik tentang partai 

politik tertentu itu terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan 

kesan orang per orang tentang partai politik tertentu. Citra publik atau 

pengetahuan publik atas partai politik tertentu itu, pada dasarnya, 

adalah kesan orang atas kiprah dan hasil kerja partai politik tertentu 

dan dalam kurun waktu tertentu yang terbatinkan dan telah menjadi 

bagian dari mind-set orang. Citra publik itu bisa positif dan bisa 

negative tergantung dari kesan publik atas kiprah dan keberhasilan 

kinerja politik partai tersebut, serta intesitas inter-nalisasinya dalam 

mindset orang per orang.  

Derajad citra publik partai politik tertentu itu selain terkait 

dengan hasil kinerja partai politik yang bersangkutan, biasanya, juga 

terkait dengan waktu berapa lama partai politik itu eksis. Umumnya, 

semakin lama, semakin luas, dan semakin intensif-nya kerja politik 

partai tertentu akan membuat publik semakin mudah untuk 

mengidentifikasi keberadaan partai politik tersebut; karena inter-
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nalisasi ke dalam mindset orang per orang itu membutuhkan waktu 

dan intensitas yang memadai. Oleh sebab itu, cukup masuk akal jika, 

semakin tua umur partai politik tertentu, citra publik atau pengetahuan 

publik tentang dirinya akan semakin kuat. 

Citra publik ini sangat penting, terutama, untuk membangun 

opini publik tentang partai politik yang bersangkutan. Kalau opini 

publik dalam pengertian yang positif telah terbentuk, umumnya, 

fanatisme publik atas partai tersebut akan terbentuk pula. Jika sudah 

demikian, publik—bisa jadi—akan cende-rung menyesuaikan  aspirasi, 

harapan, sikap, dan perilakunya dengan keberadaan partai politik 

tersebut, right or wrong is my party. Dengan demikian, corak politik 

publik pun menjadi ideologis. 

Konteks politik kepartaian di Kota Pekalongan juga tidak jauh 

berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Seperti di daerah-daerah 

lainnya, pengetahuan publik tentang partai-partai politik yang tua 

usianya, seperti partai PPP dan Golkar, juga sangat kuat. Yang menarik 

dari Kota ini, tidak seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya di 

Jawa Tengah, kesan masyarakatnya terhadap partai Golkar tidak sekuat 

dengan PPP; dan sekalipun tampil dengan baju baru, PDIP dan PKB 

juga tak kalah menariknya. Di Kota Pekalongan, PDIP dianggap 

sebagai ―reinkarnasi‖ dari PNI; dan PKB dilihat sebagai ―reinkarnasi‖ 

dari Nahdlatoel Oelama—dua partai politik yang pada Orde Lama 

mendo-minasi kehidupan politik kepartaian di Kota ini. Oleh karena 

itu, sebenarnya tidaklah mengherankan jika pada Pemilu 1999 di Kota 

Pekalongan dimenangkan oleh PDIP, Pemilu 2004 dimenangkan oleh 

PPP, serta Pemilu 2009 dan 2014 dimenangkan oleh partai Golkar—

sekalipun selama masa Orde Baru hanya sekali memenangkan Pemilu. 

Di Pekalongan, khususnya di Kota Pekalongan, keberadaan 

partai-partai Islam identic dengan politik para Kiai. Sebab, secara 

historis, kekuatan daya hidup dan kiprah partai-partai politik Islam di 

Kota ini memang sangat tergantung kepada dukungan para Kiai. 

Capaian posisi ke dua pada Pemilu 1955, dan kemenangan hampir 

seluruh Pemilu pada masa Orde Baru, tak bisa dipungkiri, adalah akibat 

campur tangan para Kiai. Terbukti, ketika campur tangan para Kiai 
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sedikit melemah akibat keputusan NO kembali ke Kittah, pada Pemilu 

1987, PPP di Kota Pekalongan mengalami kekalahan. 

Rangkuman 

Sejak Pemilu Indonesia pertama tahun 1955 hingga masa berakhirnya 

masa kekuasan Orde Baru pada tahun 1998, partai-partai politik Islam 

di Pekalongan hanya dua kali mengalami kekalahan; yakni pada 

Pemilu 1955, dan Pemilu 1987. Suatu prestasi yang sangat luar biasa, 

terutama jika dikontraskan dengan konteks sosial politik yang 

membingkainya, di bawah kekuasaan Orde Baru yang sangat represif  

ketika itu. Saya kira sudah bukan rahasia, kekuasaan Orde Baru selalu 

menghalalkan segala cara untuk membatasi ruang gerak organisasi-

organisasi social dan politik yang dianggap rivalnya. 

 Yang menarik dari fenomena yang terjadi di Kota Pekalongan: 

ketika kebebasan diberikan, partai-partai politik Islam yang semasa 

Orde Baru mampu tampil sebagai kekuatan oposan justru mengalami 

keterpurukan. Sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam paparan di 

atas, terlepas dari pergeseran corak politik yang terjadi di masyarakat 

Kota Pekalongan—dari corak politik yang ideologis menjadi corak 

politik pragmatis-transaksional, serta berkembangnya ―politik dagang 

sapi‖, perolehan dukungan suara partai-partai politik berbasis Islam di 

Kota Pekalongan sejak tahun 1999 cenderung mengalami penurunan.  

Lebih celakanya lagi, penurunan perolehan suara itu tak lagi 

dapat dikendalikan sejak Pemilu 1999. Berdasarkan data-data di atas, 

hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 benar-benar sangat mengejutkan. 

Partai Golkar yang sejak memasuki era reformasi dicurigai sebagai 

representasi kelompok statusquo yang suka bermain api karena 

eksistensinya sebagai mesin politik orde Baru ketika itu, kini 

mengibarkan bendera tinggi-tinggi—seolah menunjukkan bahwa 

kekalahannya di Kota Pekalongan pada masa-masa silam adalah [dan 

hanyalah] kecelakaan politik yang sulit dihindari.  
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Hal lain yang juga penting untuk dicatat dari sajian bab ini, 

menyatakan apakah pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai berdam-

pak pada perkembangan partai-partai politik [berbasis] Islam di 

Pekalongan itu sama sulitnya dengan membedakan apakah konflik 

politik yang terjadi di Kota Pekalongan tahun 1999 merupakan konflik 

antar-partai (PPP dan PKB) atau konflik antar-Kiai. Keduanya tidak 

mudah dipilah dan dibedakan, karena batas di antara keduanya sangat 

tipis. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: ―apakah kalau tidak ada 

konflik antar-Kiai, konflik PPP dan PKB akan terjadi?‖ atau pertanyaan 

sebaliknya: ―apakah kalau konflik politik PPP dan PKB tidak terjadi 

akan terjadi konflik [terbuka] antar-Kiai?‖, saya kira, [yang] dapat 

menjelaskan soal ini. Tetapi, jika Kiai masih diyakini tak pernah dan 

tak mungkin salah, pembuktian bahwa kemerosotan perolehan suara 

partai-partai politik [berbasis] Islam di Pekalongan merupakan dampak 

pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai, akan tetap sulit dijelaskan. 

Sebagai catatan penutup bab ini, penting untuk ditegaskan 

bahwa, menumpukan masa depan partai di pundak para Kiai adalah 

kelemahan yang paling mendasar dari partai berlambang Ka‘bah ini. 

Sebab, seiring dengan kemajuan zaman, semakin tingginya tingkat 

pendidikan warga, serta semakin rasionalnya pola pikir kaum 

Nahdliyyin, peran dan pengaruh Kiai akan semakin kecil. Dengan 

demikian, dukungan warga Nahdliyyin terhadap partai-partai politik 

Islam juga akan semakin mengecil seiring dengan semakin 

mengecilnya peran dan pengaruh para Kiai.***  Wa Allah a‘lam bi as-
sawab! 

 


