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 Abstrak 

 

Alfan Taufieq Syah Alam, 2017 : Dominasi PDI-P di Kota Blitar Tahun 1999-2014. Skripsi 

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya. 

Dosen Pembimbing : Fathur Rahman, S.IP., M.A. dan Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si. 

 

Dominasi PDI-P di Kota Blitar akan legislatif dan eksekutif sejak tahun 1999-2014, menjadi salah 

satu bukti bahwa PDI-P berhasil mengambil partisipasi masyarakat Kota Blitar yang sebelumnya 

dikuasai oleh Partai Golkar selama masa orde baru. PDI-P menjadi satu-satunya partai di Kota Blitar 

yang mempunyai massa yang sangat sulit untuk dipengaruhi oleh partai lain, sehingga kekuataan PDI-

P sulit ditandingi oleh partai lain di Kota Blitar. Dominasi tersebut bisa dilihat dengan adanya 

perolehan 10 kursi dari total 23 kursi pada tahun 1999 di legisltatif. Meskin ada penurunan dalam 

pada dua periode berikutnya yaitu tahun 2004 dan 2009, tetapi hal itu tidak merubah dominasi PDI-P 

dalam legislatif. Selanjutanya pada tahun 2014 PDI-P mempu mmperoleh 10 kursi dari total 25 kursi 

di legislatif. Selain itu kemenangan PDI-P juga terlihat dalam kemenangan perebutan kursi kepala 

daerah tahun 2000 hingga saat ini. Dalam dominasi PDI-P di Kota Blitar ada sedikit perbedaan 

dengan dominasi yang terjadi di kota lain atau partai lain. Yaitu adanya organisasi tanpa bentuk 

bernama Kawula Alit yang menjadi lumbung suara bagi PDI-P. Sementara itu pemilu pada tahun 

2004 dan 2009 suara PDI-P sedikit berkurang karena munculnya partai-partai baru yang mengikuti 

pemilu. Eksistensi  PDI-P selama empat periode pemilihan umum membuat peneliti berhasrat untuk 

melakukan kajian tentang PDI-P di Kota Blitar. Selanjutnya peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif untuk melakukan kajian ini. Dengan teori Giovanni Sartoti tentang partai dominan, yaitu 

adanya kontestasi pemilu dibawah egaliter, adanya kemenangan minimal tiga periode pemilu, dan 

suara mayoritas dalam legislatif. Berdasarkan kajian teori Giovanni Sartori peneliti menggunanakan 

tipologi partai dominan sebagai tinjauan lebih dalam tentang dimensi tipologi partai dominan. Sebagai 

hasilnya ada tiga dimensi yang akan peniliti kaji, yaitu dimensi kontestasi, dimensi legislatif, dan 

dimensi eksekutif. Pertama, dominasi PDI-P dalam kontestasi pemilu di Kota Blitar sejak tahun 1999-

2014. Kedua, dominasi PDI-P dalam legislatif , dan ketiga dominasi PDI-P dalam eksekutif. Legislatif 

yang menjalankan fungsi pengawasan akan kinerja eksekutif menjadi kajian yang penting karena 

penguasaan PDI-P sebagai partai pemenang. Semantara penguasaan eksekutif oleh PDI-P dalam 

penyelenggaran pemerintahan sangat penting karena berhubungan dengan pengambilan keputusan-

keputusan. Selain dominasi dari ketiga dimensi tersebut peneliti akan menyajikan beberapa faktor 

yang mempengaruhi eksisteni PDI-P di Kota Blitar. Pertama, faktor historis tentang sejarah 

kehiduapan Ir. Soekarno sebagai Bapak Proklamator di Kota Blitar. Kedua, jenis perilaku pemilih 

yang ada di Kota Blitar. Perilaku pemilih tersebut sangat berpengaruh dalam perolehan suara PDI-P di 

Kota Blitar. Ketiga, adanya organisasi yang menjadi mesin partai dalam memperoleh suara dalam 

pemilihan umum. Dari paparan diatas peneliti mengkaji akan jalannya pemerintahan Kota Blitar yang 

notabene di dominasi oleh PDI-P. 

 

Kata Kunci : PDI-P, Eksistensi, Partai Dominan 

 

 

 



 Abstract 

Alfan Taufieq Syah Alam, 2017 : Domination of PDI-P in Blitar City in 1999-2014. 

Thesis of Governmental Science Study Program, The Faculty of Social and Political 

Sciences, Brawijaya University. 

Supervisor : Fathur Rahman, S.IP, M.A. And Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si. 

The dominance of PDI-P in the Blitar city in the legislative and executive from 1999 -2014, 

is one proof that PDI-P has succeeded in taking public participation in Blitar City, which was 

previously controlled by the Golkar Party during the New Order period. PDI-P became the 

only party in Blitar City that had loyal supporters and was very difficult to be influenced by 

other parties, so that PDI-P's power was difficult to be matched by other parties in Blitar City. 

The dominance can be seen with the acquisition of 10 seats from a total of 23 seats in the 

1999 legislative. There was a decrease in the two period in 2004 and 2009, but that does not 

change the dominance of PDI-P in the legislature. Furthermore, in 2014 PDI-P will have 10 

seats out of a total of 25 seats in the legislature. In addition PDI-P victory is also seen in the 

victory seize the mayor's seat in 2000 until today. In the dominance of PDI-P in Blitar City 

there is little difference with the dominance that occurs in other cities or other parties. 

Namely the existence of an organization without a form called Kawula Alit which became the 

granary for PDI-P. While the 2004 and 2009 elections the PDI-P vote was slightly reduced 

due to the emergence of new parties following the election. The existence of PDI-P during 

the four election periods made the researcher eager to conduct a study on PDI-P in Blitar 

City. Furthermore, researchers used descriptive qualitative method to conduct this study. 

With Giovanni Sartoti's theory of the dominant party, namely election contestation under 

egalitarian, the victory of at least three election periods, and the majority vote in the 

legislature. Based on the study of Giovanni Sartori's theory, researchers used the dominant 

party typology as an in-depth review of the dominant typology of party dimensions. As a 

result, there are three dimensions that researchers will examine, namely the dimensions of 

contestation, the legislative dimension, and the executive dimension. First, the dominance of 

PDI-P in election contestation in Blitar City since 1999-2014. Second, the dominance of PDI-

P in the legislature and third, the dominance of PDI-P in the executive. The legislature that 

carries out the oversight function of executive performance becomes an important study 

because of the PDI-P's domination as the winning party. While the executive position by 

PDI-P in governance is very important because it deals with decision-making. In addition to 

the dominance of the three dimensions, the researcher will present several factors that 

influence the existence of PDI-P in Blitar City. First, historical factors about the history of Ir. 

Soekarno’s life as the father of Proclaimers in Blitar City. Second, the type of voter behavior 

in Blitar City. Voter behavior is very influential in the acquisition of PDI-P votes in Blitar 

City. Third, the existence of an organization that became the party machine in obtaining votes 

in the general election. From the above explanation the researcher will examine the way the 

government of Blitar City which in fact is dominated by PDI-P.of PDI-P votes in Blitar City. 

Third, the existence of an organization that became the party machine in obtaining votes in 

the general election. From the above explanation the researcher will examine the way the 

government of Blitar City which in fact is dominated by PDI-P. 

  

Keywords: PDI-P, Existence, Dominant Party 
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 DAFTAR ISTILAH 

 

DOMINASI   :  Sebuah paham politik untuk melakukan penalukan atau penguasaan 

dalam hal ini bisa terjadi melalui eksploitasi terhadap agama, 

ideologi, kebudayaan dan wilayah dengan maksud agar mendapatkan  

keuntungan secara ekonomi atau kekuasaan      

DPRD  :   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

DPR                         :   Dewan Perwakilan Rakyat  

GRASSROOT         :   Masyarakat di tingkat lokal  

HEGEMONI      : Sebuah rantai kemenangan yang didapatkan melalui mekanisme 

konsensus ketimbang melalui penindasan kelas sosial lainnya. Ada 

berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di 

masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung 

struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada 

hakikatnya adalah upaya menggiring orang agar menilai dan 

memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.  

INDIGENEUS : Terbentuk secara alami  

IDEOLOGI    : Gagasan seseorang atau kelompok yang dijadikan sebagai tujuan   

KADER   : Orang yang diharapkan akan memegang peranan yang penting dalam 

pemerintahan, partai, dan sebagainya  

KADIV    :  Kepala Divisi  

KAWULA ALIT  :  Organisasi yang bergerak di bidang sosial yang berdiri di Kota Blitar   

KPUD     :  Komisi Pemilihan Umum Daerah  

KKN       :  Kolusi, Korupsi, Nepotisme  

KOMISI    :  Alat Kelengkapan DPR/DPRD   

MONEY POLITIC : Salah satu penyimpangan di dalam pemilu. Dapat dimaknai sebagai 

politik uang,  dimana untuk mendapatkan kekuasaan, individu 

menggunakan uang untuk mendapatkan suara  

OPOSISI : Partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang 

menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik yang 

berkuasa  

PAGUYUBAN   :  Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang 

yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di 

antara para anggotanya  

PESANTREN   : Sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya 

(santri) tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih guru 

yang lebih dikenal dengan Kyai  



 PEMILU   :  Proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu  

PNS        : Pegawai Negeri Sipil  

SATPOL PP   : Satuan Polisi Pamong Praja  

SIMPATISAN  :  Orang yang bersimpati (kepada partai politik dan sebagainya)  

STEREOTIPE  : Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap 

kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan  

WONG CILIK  :  Sebutan bagi orang berstrata rendah di Jawa  

 



 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kota Blitar 

menjadi bahasan yang akan diteliti oleh penulis karena menarik dalam hal historis. 

Posisi Kota Blitar sebagai tempt kelahiran Sukarno yang menjadi peletak dasar 

marhaenisme di Indonesia dan menjadi nilai-nilai yang dilestarikan oleh Partai 

Perjuangan Indonesia semasa orde baru dan PDI-P di masa reformasi merupakan 

variabel penting dalam melihat peta perpolitikan di Kota Blitar pasca pemisahan 

dan pembentukan PDI menjadi PDI-P ditahun 1999. Fenomena ini kemudian 

menjadi studi kasus indigenous (khusus terjadi di Kota Blitar) karena dominasi 

PDI-P di daerah otonom pasca reformasi menjadi akar terbentuknya hegemoni 

partai berlambang kepala banteng. 

Sejarah terbentuknya PDI di tahun 10 Januari 1973 merupakan bentukan 

dari lima partai yang berbeda oleh Soekarno yang memliki nilai-nilai ideologi 

yangs sama. Yang dijelaskan oleh Erlan, dalam Tesisnya berjudul “Pergulatan  

PDI  Perjuangan  Dalam  Menghadapi Neoliberalisme:  Studi  Kasus  Pada  

Penyusunan  UU Penanaman Modal” : 

Hal  ini  tidak  terlepas  dari  sejarah  kelahiran  PDI  Perjuangan  yang  

merupakan kelanjutan  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia/PDI  di  era  

Soeharto hasil  peleburan  5 (lima)  partai  pada  tanggal  10  Januari  1973,  

yakni  PNI  (Partai Nasional  Indonesia), IPKI  (Ikatan  Pendukung  

Kemerdekaan  Indonesia),  Partai  Katholik,  PARKINDO (Partai Kristen  

Indonesia)  dan  Partai MURBA  (Musyawarah Rakyat Banyak) yang 



 

menyepakati bahwa Pancasila (Demokrasi, Nasionalisme dan Keadilan 

sosial) sebagai  dasar perjuangan partai/political platform (Eklof, 2003).
1
 

Peleburan lima partai tersebut pada akhirnya menciptakan PDI sebagai partai 

marhaneis yang memliki arti “wong cilik”. Walaupun dalam proses penyatuan 

kelima partai yang memiliki ideologi yang berbeda-beda seperti yang disebutkan 

Erlan : 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa PDI (1973 – 1998) adalah 

organisasi  politik  yang  “digerakkan”  oleh  orang-orang  yang memiliki  

latar  belakang  ideologi  yang  berbeda-beda  (sosialis,  nasionalis  dan  

kristen)  yang  dengan  segala  kepentingannya terkadang justru 

mengalami perdebatan (bahkan) perbedaan didalam  memaknai dasar dan 

haluan partai  (tidak monolitik).
2
 

Periode PDI dari tahun 1973 hingga 1998 menjadi fondasi dalam terbentuknya 

PDI-P yang kemudian terbentuk pada tahun 1998 dalam konferensi di Bali. Dari 

sejarah tersebut PDI-P menjadi partai pewaris nilai-nilai Soekarno yang oleh 

pemerintah kemudian di coba untuk menghilangkan politik dinasti dari keturunan 

Seokarno. Maka Usaha tersebut kemudian menyebabkan konflik internal dalam 

tubuh PDI, yang setelah Musyawarah Luar Biasa di Bali pada tahun 1998, maka 

terpilihlah Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum PDI-P yang dibentuk 

terlepas dari struktur PDI kala itu. Hingga kini, setelah masa reformasi PDI-P 

tetap menjadi partai yang mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan nasional, 

dan merambah ke daerah semenjak otonomi daerah pasca orde baru mulai 

merevitalisasi potensi yang dimiliki, khusunya dalam pemilihan umum kepala 

daerah. 
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Hegemoni masa orde baru ternyata menjadi batu loncatan PDI-P di era 

demokrasi saat ini. Hegemoni pada era orde baru menjelma menjadi dominasi 

partai dalam suatu pemerintahan. Salah satu contoh fenomena tersebut adalah 

dominasi partai PDI-P di Kota Blitar. Semenjak runtuhnya masa orde baru pada 

tahun 1998, upaya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan ternyata juga 

terjadi di Kota Blitar dimana puncak kekuasaan dikuasai oleh salah satu partai 

besar yaitu PDI-P. Kekuatan PDI-P sebagai partai besar ternyata telah teruji di 

Kota Blitar. Partai yang diketuai oleh putri Sang Proklamator tersebut sukses 

mengambil hati masyarakat Kota Blitar. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya 

kekuatan PDI-P di eksekutif dan legislatif. Dominasi ini terpelihara dengan baik, 

dimana PDI-P bisa meraih kekuasaaan dengan mendapat suara mayoritas sejak 

pemilu tahun 1999-2014. Dominasi tersebut peneliti tampilkan pada diagram 

batang dibawah ini : 

Diagram 1.1   

Perolehan Kursi PDI-P di Legislatif 
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Pada diagram diatas PDI-P mampu memperoleh kursi terbanyak selama 

empat periode. Dengan kata lain PDI-P mampu mendominasi legislatif dalam segi 

jumlah perolahan kursi. Bukan hanya dalam legislatif, dominasi tersebut juga 

tercermin dari penguasaan eksekutif oleh PDI-P. Penguasaan eksekutif dalam hal 

ini kepala daerah. Sejak tahun 2000 hingga saat ini pemilihan umum kepala 

daerah selalu dimenangkan oleh kader PDI-P. Pada masa pemerintahan tahun 

2000-2005 berdasarkan keputusan rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kota 

Blitar, Djarot Saiful Hidayat terpilih menjadi kepala daerah. Sementara itu pada 

masa pemerintahan berikutnya pada tahun 2005-2010 Djarot Saiful Hidayat 

berhasil mendapatkan kemenangan dari perolehan suara pada pemilihan umum. 

Selanjutnya pada periode pemerintahan 2010-2015 kader PDI-P yang sebelum 

menjabat sebagai ketua DPRD Kota Blitar mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah, yaitu Samanhudi Anwar. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 

2010 dimenangkan kembali oleh kader PDI-P. Berikut daftar tabel penguasaan 

PDI-P dalam eksekutif : 

Tabel 1.1  Kepala Daerah di Kota Blitar Sejak 1999-2014 

No Nama Masa Jabatan Asal Partai 

1 Djarot Saiful Hidayat 2000-2005,  

2005-2010 

PDI-P 

2 Samanhudi Anwar 2010-sekarang PDI-P 

Sumber : Blitar Dalam Angakan tahun 2016 

Berdasarkan dominasi PDI-P di Kota Blitar, ada beberapa faktor penentu 

dapat dilihat dalam tiga dimensi, dimensi kontestasi, dimensi parlemen dan 

dimensi eksekutif. Dimensi kontestasi melihat pertarungan atau kontestasi partai 

politk dalam pemilukada di Kota Blitar. Dimensi ini pada nantinya akan, melihat 



 

dominasi PDI-P dalam arena pemilukada dalam mengahadirkan strategi-strategi 

pemenangan partai politik lain peserta pemilukada Kota Blitar. Variabel yang 

digunakan adalah jumlah perolehan suara yang didapatkan PDI-P dan 

perbandingannya dengan partai peserta lain. Dimensi kontestasi ini akan melihat 

kepopuleran PDI-P dalam Kota Blitar dan akan mampu mendeteksi apakah PDI-P 

merupakan partai dominan di Kota Bitar. 

Dalam dimensi parlemen akan melihat dominasi PDI-P dalam lembaga 

legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Blitar. Dalam hal ini 

variabel yang digunakan adalah jumlah kursi yang dimiliki oleh PDI-P dalam 

DPRD, yang artinya jumlah total anggota DPRD yang masuk dalam fraksi PDIP 

dan menguasai jalannya pembuatan atau pengesahan undang-undang yang pada 

akhirnya berpotensi menguntunkan posisi PDI-P dalam konteks pembuatan 

kebijakan strategis di Kota Blitar. 

Sedangkan dimensi eksekutif akan menganalisa kekuatan PDI-P dalam 

jabatan-jabatan publik yang berpengaruh dalam Pemerintahan Daerah Kota Blitar, 

dalam hal ini adalah posisi walikota, wakil walikota dan eksekutif lainnya yang 

memliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di Kota Blitar. Dari ketiga 

dimensi tersebut, maka akan terlihat hasil dari pertanyaan yang menjadi rumusan 

masalah dari karya tulis ini, yaitu Apa saja faktor yang membentuk dominasi PDI-

P dalam perpolitikan Kota Blitar? 

Selain tiga dimensi tersebut, ada faktor lain yang dapat dijadikan indikator 

dalam melihat dominasi PDI-P di Kota Blitar, yaitu munculnya organisasi yang 



 

disinyalirmenjadi organisasi sayap PDI-P  yang menjadi basis pengumpulan 

massa dan perolehan suara melalui dukungan sturuktur yang bersifat bottom-up. 

Dari variabel tersebut munculah Kawula Alit yang merupakan paguyuban yang 

didirikan secara sukarela dan tanpa struktur yang legal, tapi memiliki basis 

pendukung yang bersifat grassroot. Kawula Alit didirikan sebagai kekhawatiran 

Samanhudi Anwar menyoal kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, seperti kutipan 

wawancara Samanhudi Anwar pendiri sekaligus pembina dan ketua umum 

Kawula Alit : 

“Kawula alit terbentuk karena adanya masyarakat menengah ke bawah yang 

kurang mendapat perhatian dari pemerintah khususnya masalah kesehatan. Pihak 

rumah sakit menolak masyarakat kelas bawah dengan alasan biaya, maka dari itu 

banyak sekali masyarakat yang tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit. Hal 

inilah yang akhirnya membuat Samanhudi Anwar memutuskan untuk membuat 

paguyuban Kawula Alit pada tanggal 24 Mei 1995. Paguyuban ini dibentuk untuk 

membantu masyarakat kelas bawah yang tidak mampu untuk berobat. Paguyuban 

Kawula Alit ini pada awal terbentuk memiliki 27 anggota, yang sebagian besar 

anggotanya berasal dari partai PDI”.
3
 

Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Kawula alit secara tidak 

langsung emnjadi organisasi sayap PDI-P yang menyentuh lapisan masyarakat bawah 

Kota Blitar, yang sebagian besar anggotanya berasal dari PDI-P. Walaupun Samanhudi 

Anwar menolak pernyataan Kawula Alit berafiliasi langsung kepada PDI-P, tapi 

munculnya potensi mobilisasi massa dalam ranah paguyuban menjadi strategi sukses 

PDI-P populer dimata masyarakat kelas bawah Kota Blitar, karena beberapa program dan 

kegiatan Kawula Alit sangat membantu kebutuhan kelas bawah dan muncul stereotipe 

bahwa anggota PDI-P juga masuk dalam keanggotaan Kawula alit menjadikan korelasi 

Kawula Alit dan PDI-P menjadi saling terikat dimata masyarakat Kota Blitar. 
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Sehingga peran Kawula Alit sebagai salah satu alat PDI-P dalam mendominasi peta 

perpolitikan kota Blitar dapat menjadi pembuktian yang kemudian akan menjadi batu 

pijakan dalam melihat perspektif masyarakat dalam memandang PDI-P dalam sisi yang 

positif, pada akhirnya akan berpengaruh pada dimensi kontestasi dalam pertarungan 

perolehan suara dalam pemilukada Kota Blitar. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi 

dimensi eksekutif ketika kepopuleran partai mampu mendongrak popularitas calon 

Anggota DPRD Kota Blitar dalam perebutan kursi-kursi legislatif. Terakhir, akan 

mempengaruhi dimensi eksekutif dalam penempatan jabatan publik di Kota Blitar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas 

dapat disimpulkan bahwa, dominasi PDI-P yang berjalan selama empat periode 

sangat berpengaruh terhadap kondisi pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi 

Kota Blitar. Pasalnya dominasi tersebut berjalan dalam kurun waktu yang cukup 

lama dan dominasi tersebut meliputi legislatif  dan eksekutif. Maka dari itu ada  

pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, yaitu bagaimana dominasi politik PDI-P 

di Kota Blitar sejak tahun 1999-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyajikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Membahas bagaimana jalannya dominasi PDI-P di Kota Blitar  

Tahun 1999-2014 

2. Faktor apa saja yang membuat PDI-P dapat melanggengkan 

kekuasaan selama empat periode 

 

 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat akademis dan manfaat 

praktis, sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis: 

1. Sebagai penambah referensi tentang pembahasan dominasi kepartaian 

2. Dapat dijadikan sumbangsih bagi keilmuan politik dalam ranah lokal  

b. Manfaat Praktis:  

1. Dapat digunakan sebagai dasar pendalaman teoritis bagi partai-partai 

politik yang mempunyai visi untuk memperluar pengaruh terhadap 

masyarakat 

2. Dapat dijadikan koreksi bagi masayarakat Kota Blitar tentang 

kebijakan pemeirntahan yang berlangsung di bawah PDI-P 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KERANGKA TEORITIK 

 

Secara garis besar bab II pada penelitian skripsi ini terbagia atas tiga 

bagian utama, yakni studi terdahulu, kerangka teoritik, dan alur pikir penelitian. 

Setidaknya digunakan empat tulisan yang digunakan peneliti sebagai rujukan 

studi terdahulu. Upaya ini dilakukan untuk memberikan komparasi keterbaharuan 

analisis yang ditawarkan peneliti dengan studi terkait terutama dalam hal 

dominasi partai politik. Langkah berikutnya dalah menjabarkan teoritik yang 

digunakan peneliti sebagai pijakan awal dalam membangun analisis. Pada bagian 

ini peneiti menggunakan tipologi partai politik sebagai kerangka konsep awal, 

khususnya sisitem partai dominan. Pada bagian terakhir akan disajikan alur pikir 

penelitian, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami logika 

skripsi ini. 

2.1 Studi Terdahulu 

Terdapat serangkaian studi yang dapat digunakan sebagai rujukan awal 

dalam upaya melakukan komparasi sebagai landasan penulisan skripsi ini. Studi-

studi ini memiliki kedekatan ide, gagasan, teoritik, maupun objek penelitian, 

sehingga menjadi penting untuk menjabarkan perbedaannya. Hal tersebut 

merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk meminimalisir aksi 

plagiatisme yang mungkin dilakukan oleh peneliti. Lebih dari itu, upaya ini 

sekaligus memberikan sumbangsih baru pada keilmuwan politik maupun 

pemerintahan terutama dalam bidang kepartaian di tingkat lokal. 



 

Pertama yang digunakan sebagai pembanding adalah datang dari jurnal 

yang dituliskan oleh Lambang Trijono yang berjudul “Paradoks Demokrasi di 

Indonesia”.
1
 Catatan penting dalam jurnal ini adalah melihat bagaimana Partai 

Golkar di bawah Soeharto mampu menjadi partai yang sangat berkuasa dengan 

dukungan birokrasi dan militer. Kerangka analisis yang digunakan pada tulisan ini 

adalah sistem partai hegemonik yang dikemukakan oleh Afan Gaffar. Studi ini 

dipilih untuk memberikan komparasi teoritik pada kasus dominasi PDI-P di Kota 

Blitar sebagai lokasi penelitian skripsi ini. Komparasi tersebut memberikan 

sumbangsih penting terutama dalam membedakan konsep sistem partai 

hegemonik dan sistem partai dominan yang sedikit banyak mulai mengalami bias 

makna. 

Kedua merupakan sebuah tesis yang dituliskan oleh Budi Prayitno 

berjudul “Pelembagaan Politik PDI-P Jawa Tengah”.
2
 Tesis ini menawarkan 

analisis pelembagaan yang terjadi di tubuh partai PDI-P, terutama ketika muncul 

asumsi bahwa ketua umum mengambil porsi besar dalam menentukan arah 

kebijakan partai. Hasilnya terlihat dari dominasi DPP PDI-P dalam setiap 

pengambilan keputusan partai di ranah lokal. DPD di tingkat daerah hanya 

dijadikan sebagai objek penderitaan  atas berbagai keputusan pusat. Teoritik pada 

tesis ini juga menggunakan tipologi partai politik namun hanya melihat bentuk 

partai tersebut sebagai kerumunan politik dan partai politik. Di samping itu 

kerangka teoritik juga dilengkapi dengan konsep pelembagaan partai politik. 
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Ketiga merupakan Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia berjudul 

“Pilkada dan Penguasaan Partai Politik”.
3
 Kajian tersebut berfokus pada 

kemenangan partai-partai di tingkat lokal pada pemilu eksekutif. Penelitian ini 

berangkat dari pertanyaan besar apakah partai yang memperoleh suara mayoritas 

dalam pemilu legislatif otomatis juga akan langsung memenangkan Pemilukada. 

Hasilnya adalah 43,1% wilayah ditandai dengan kemenangan calon yang diusung 

partai pemenang pemilu legislatif. Di sisi lain sekitar 56,9% wilayah ditandai 

dengan kekalahan calon yang diusung oleh partai pemenang pemilu legislatif. 

Studi ini memiliki korelasi penting pada penelitian dominasi PDI-P di Kota Blitar, 

terutama ketika PDI-P mampu menguasai kursi parlemen lokal dan kursi jabatan 

kepala daerah (walikota). 

Keempat, rilis hasil survei Lingkaran Survei Indonesia berjudul 

“Lengserkah Dominasi Demokrat dari Kekuasaan 2014?”.
4
  Kemajuan rilis survei 

ini hingga dijadikan sebagai rujukan dalam studi terdahulu melihat faktor 

pendorong lunturnya dominasi suatu partai dalam kekuasaan. Dari rilis tersebut 

disebutkan bahwa dua faktor utama penyebab runtuhnya dominasi partai 

Demokrat adalah gagal melakukan damage kontrol secara cepat dan kekecewaan 

terhadap kepemimpinan dari kalangan elit Partai Demokrat. 

Dari empat studi tersebut maka terlihat jelas titik pembeda penelitian 

skiripsi ini, yakni pada studi pertama perbedaan terlihat jelas dalam titik kerangka 
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teoritik yang digunakan. Pada studi kedua perbedaan masih terlihat pada kerangka 

konsep yang digunakan namun memiliki kesamaan fokus penelitian yakni partai 

PDI-P. Sedangkan untuk studi ketiga pembeda utama datang dari analisis yang 

ditawarkan atau berbanding terbalik dengan hasil mayoritas survei di mana kepala 

daerah yang berasal dari partai pemenang pemilu legislatif tidak sepenuhnya juga 

mampu menang dalam Pemilukada.  

Berikut rujukan studi terdahulu yang akan dijadikan pembanding karya 

ilmiah ini dengan studi terdahulu yang pernah ada : 

Tabel 2.1 Studi Terdahulu 

NO Penelitian Narasi 

1 “Paradoks 

Demokrasi di 

Indonesia”  

(Lambang Trijono, 

1997) 

Partai Golkar di bawah Soeharto mampu menjadi 

partai yang sangat berkuasa dengan dukungan 

birokrasi dan militer. Kerangka analisis yang 

digunakan pada tulisan ini adalah sistem partai 

hegemonik yang dikemukakan oleh Afan Gaffar. 

Studi ini dipilih untuk memberikan komparasi teoritik 

pada kasus dominasi PDI-P di Kota Blitar sebagai 

lokasi penelitian skripsi ini. Komparasi tersebut 

memberikan sumbangsih penting terutama dalam 

membedakan konsep sistem partai hegemonik dan 

sistem partai dominan yang sedikit banyak mulai 

mengalami bias makna 

2 “Pelembagaan 

Politik PDI-P Jawa 

Tengah”  

(Budi Prayitno, 

2009) 

pelembagaan yang terjadi di tubuh partai PDI-P, 

terutama ketika muncul asumsi bahwa ketua umum 

mengambil porsi besar dalam menentukan arah 

kebijakan partai. Hasilnya terlihat dari dominasi DPP 

PDI-P dalam setiap pengambilan keputusan partai di 

ranah lokal. DPD di tingkat daerah hanya dijadikan 

sebagai objek penderitaan  atas berbagai keputusan 

pusat. Teoritik pada tesis ini juga menggunakan 

tipologi partai politik namun hanya melihat bentuk 

partai tersebut sebagai kerumunan politik dan partai 

politik. Di samping itu kerangka teoritik juga 

dilengkapi dengan konsep pelembagaan partai politik 

3 “Pilkada dan 

Penguasaan Partai 

Politik”  

Kajian tersebut berfokus pada kemenangan partai-

partai di tingkat lokal pada pemilu eksekutif. 

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan besar apakah 



 

(Lingkaran Survei 

Indonesia, 2007) 

partai yang memperoleh suara mayoritas dalam 

pemilu legislatif otomatis juga akan langsung 

memenangkan Pemilukada. Hasilnya adalah 43,1% 

wilayah ditandai dengan kemenangan calon yang 

diusung partai pemenang pemilu legislatif. Di sisi lain 

sekitar 56,9% wilayah ditandai dengan kekalahan 

calon yang diusung oleh partai pemenang pemilu 

legislatif. 

4 “Lengserkah 

Dominasi 

Demokrat dari 

Kekuasaan 2014?”  

(Lingkaran Survei 

Indonesia, 2012) 

melihat faktor pendorong lunturnya dominasi 

suatu partai dalam kekuasaan. Dari rilis tersebut 

disebutkan bahwa dua faktor utama penyebab 

runtuhnya dominasi partai Demokrat adalah gagal 

melakukan damage kontrol secara cepat dan 

kekecewaan terhadap kepemimpinan dari kalangan 

elit Partai Demokrat. 

 

Sumber : Dioalah penulis dari berbagai sumber, 2017 

2.2 Tipologi Partai Politik 

Dewasa ini studi-studi tentang kepartaian telah berkembang dengan begitu 

pesat hingga memunculkan analisis beragam terkait sistem kepartaian yang 

diterapkan di suatu negara. Luasnya cakupan studi ini kemudian coba untuk 

dikelompokkan atau yang secara umum disebut sebagai tipologi paratai politik. 

Analisis yang cukup terkenal dan banyak menjadi rujukan bagi sarjana ilmu 

politik maupun pemerintahan datang dari Maurice Duverger. Duverger sistem 

kepartaian menjadi tiga, yakni sistem partai tunggal, sistem dwiparatai, dan sistem 

banyak partai (multipartai). Namun kemudian analisis ini mendapatkan cukup 

banyak kritik terutama ketika Duverger hanya membagi partai hanya berdasarkan 

jumlah partai. Hal ini tentunya akan sangat sulit diterapkan pada negara yang 



 

tidak menggunakan atau memiliki partai politik, seperti di negara dengan sistem 

politik otokrasi tradisional, seperti Brunei Darussalam dan Arab Saudi.
5
 

Keterbatasan analisis tipologi partai politik yang ditawarkan oleh Maurice 

Duverger, kemudian coba disempurnakan oleh tawaran dari beberapa ahli lain. 

Salah satu rujukan yang kemudian dianggap cukup komprehensif untuk 

menggambarkan hal tersebut adalah datang dari Giovani Sartori. Bagi Sartori 

setidaknya terdapat tujuh sistem kepartaian yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan keadaan partai politik di negara tersebut.
6
 Pertama adalah 

automized party system, di mana jumlah parati dalam negara tersebut antara 10, 

20, atau bahkan lebih. Kedua, Polarized pluralism merupakan sistem kepartaian 

yang diwarnai oleh pola fragmentasi yang tinggi akibat adanya jarak ideologi. 

Ketiga, moderate pluralism dengan jumlah paratai berkisan antara 5 hingga 6 

partai dan kemudian terfragmentasi didasarakan atas parameter sosial dan 

ekonomi. Keempat, Pre-dominant system party merupakan sistem kepartaian yang 

secara konsisten berhasil menang dalam pemilu, setidaknya pada empat pemilu 

terakhir. Partai ini biasanya mendapatkan suara 50% atau lebih suara dari para 

pemilih dan pada beberapa kepustakaan lain lazim disebut sebagai partai dominan 

(Dominan Party). Kelima, Hegemonik party system, merupakan sistem kepartaian 

dimana hanya ada satu partai dominan. Dominasi partai tersebut sangat mutlak, 

bahkan jika suara partai lain digabungkan masih belum mampu mengalahkan 

suara partai hegemenik tersebut. Sedangkan secara berturut turut untuk keenam 
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dan ketujuh adalah two party sistem (sistem dua partai) dan single party sistem 

(sistem satu partai). 

Pertanyaannya kemudian adalah dengan banyaknya tipologi partai politik 

yang ditawarkan menurut pandangan para ahli, manakah yang dapat digunakan 

sebagai dasar analisis keadaan di Kota Blitar? Terutama dominasi yang 

diperlihatan oleh Partai Demokrasi Indeonesia Perjuangan (PDI-P) dalam kurun 

waktu empat pemilu legislatif terakhir. Jika merujuk pada pendapat Giovani 

Sartori di atas maka analisis yang paling mampu digunakan datang dari sistem 

partai dominan. Untuk itu bagian selanjutnya di bawah ini secara lebih spesifik 

lagi akan menjabarkan pemahaman sistem partai dominan. Dimulai dengan 

menjabarkan pemahaman umum terutama datang dari beberapa ahli, hingga 

sampai pada pemahaman spesifik Giovani Sartori yang digunakan sebagai 

instrument analisis utama. 

2.2.1 Partai Dominan 

 Sebelum melakukan analisis lebih jauh terkait sistem partai dominan, 

langkah awal yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman apa itu 

sistem partai dominan. Pada beberapa bagian analisis referensi disebutkan bahwa 

partai dominan hadir pada negara yang menganut sistem single-party regimes 

namun pada bagian analisis lain disebutkan bahwa partai dominan muncul pada 

negara yang menganut sistem multi partai. Kedua pemahaman ini tidaklah salah 

karena pada rezim satu partai maupun sistem multi partai kemunculan partai 

dominan tidak dapat terelakkan. Sementara itu, single-party regimes tidak mutlak 



 

hanya memiliki satu partai di negaranya. Penyebutan ini hanya merupakan istilah 

yang merujuk pada hanya ada satu partai dominan di negara tersebut. 

Secara umum partai dominan merupakan sistem kepartaian yang dipilih 

secara demokratis dan didalamnya terdapat lebih dari satu partai, namun hanya 

didominasi oleh satu partai. Partai ini secara terus menerus mendapatkan 

legitimasi tinggi yang tergambar atas perolehan suara dan berkuasa di 

pemerintahan, meskipun partai lain memperoleh kesempatan sama untuk 

berkuasa.
7
 Partai ini biasanya merupakan partai lama yang muncul bersamaan 

dengan kemunculan negara, dan partai lainnya muncul beberapa dekade kemudian 

setelah kehidupan politik berjalan cukup mapan di negara tersebut. Hasilnya 

adalah partai tersebut sudah berakar sangat kuat di tengah masyarakat dengan 

organisasi sudah melembaga. 

Sedikit pemahaman terhadap partai dominan di atas jika dikomparasikan 

dengan pemahaman beberapa ahli memang tidak jauh berbeda. Namun beberapa 

ahli tersebut memberikan substansi definisi partai dominan dengan lebih 

komprehensif berdasaran beberapa indikator. Beberapa ahli tersebut adalah 

Coleman , Van de Walle & Butler, Sartori, Ware, Blondel, dan Pempel.
8
 Untuk 

lebih jelasnya terkait hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini: 

 

 

                                                           
7
 Ramlan Surbakti,  hlm. 125. 

8
 Matthijs Bogaards. “Counting Parties and Identifying Dominant Party System in Africa”. dalam 

European Journal of Political Research 43: 173-197, 2004. USA: Blackwell Publishing Ltd. 2004. 

Hlm. 175. 



 

Tabel 2.2 Definisi Partai Dominan dari Ahli 

No. Nama 

Ahli 

Indikator 

Perolehan 

Kursi 

Oposisi Presiden  Durasi 

1. Coleman  70 % 

(kursi) 

Tersebar - Analisis pada 

satu pemilu 

2. Van de 

Walle & 

Butler 

60 % 

(kursi) 

- - Analisis pada 

satu pemilu 

3. Ware  50 % 

(kursi) 

Terbagi - Analisis pada 

satu pemilu 

4. Sartori  50 % 

(kursi) 

- Tidak ada 

pembagian 

pemerintahan 

Tiga pemilu 

terakhir 

5. Ware  45-50 % 

(kursi) 

Beberapa 

partai kecil 

- Permanen 

6. Blondel 40-50 % 

(kursi) 

Banyak 

oposisi 

namun 

berguna 

- Partai harusnya 

menang 

(biasanya) 

7. Pempel  Pluralitas 

(pemilih 

dan kursi) 

Posisi tawar 

lebih 

rendah 

- „berlangsung 

lama‟ 

 

Sumber: Matthijs Bogaards. 2004 

Jika dianalisis Tabel di atas memperlihatkan bahwa setidaknya terdapat 

empat indikator pembeda yang digunakan sebagai acuan dalam membedakan 

analisis ahli. Pertama adalah perolehan kursi partai tersebut pada parlemen, di 

mana Coleman menetapkan standar tertinggi yakni 70 persen kursi hingga partai 

tersebut dapat dikatakan partai dominan. Sedangkan partai lain bervariasi dan 

berada pada kisaran angka 50 persen dan hanya Pempel yang tidak menetapkan 

tergantung porsi pemilih dan perolehan kursi. Kedua, adalah indikator oposisi 

partai tersebut dalam perebutan kekuasaan. Analisis yang diberian para ahli cukup 

bervariasi mulai dari tersebar, terbagi, ada namun hanya partai kecil, banyak 

oposisi namun berguna, dan posisi tawar partai oposisi lebih rendah diandingkan 



 

partai dominan. Hanya Van de Walle & Butler dan Sartori yang berpendapat 

bahwa partai dominan tidak memiliki oposisi. 

Ketiga merupakan bagian paling kontras dibandingkan tiga indikator 

lainnya karena hanya Sartori yang memberikan pemahaman terkait dengan 

pemimpin pemerintahan (presiden). Artinya bahwa partai dominan harus 

mengontrol pemerintahan baik itu legislatif (parlemen) maupun eksekutif 

(presiden/kepala daerah). Keempat adalah terkait dengan durasi analisis yang 

digunakan dalam menggolongkan paratai dominan. Coleman, Van de Welle & 

Butler, dan Ware menitikberatkan analisis partai dominan pada periode satu 

pemilu, Sartori pada tiga pemilu terakhir, Ware menyatakan kekuasaan permanen, 

Blonded menyatakan kekuasaan biasanya pasti menang, serta Pempel 

menganggap kekuasaan partai dominan berlangsung lama. 

Selain empat indikator yang digunakan dalam membedakan setiap definisi 

yang diberikan oleh setiap ahli, fokus lain yang menjadi catatan adalah terkait 

istilah yang digunakan. Sartori menggunakan istilah “predominant party” untuk 

menjelasakan partai dominan, di mana istilah tersebut digunakan pada negara 

dengan sistem partai yang tidak terstruktur.
9
 Bahkan Ware membagi partai 

dominan menjadi dua istilah, di satu sisi Ware menggunakan istilah „predominant 

party system‟ untuk menggambarkan istilah partai dominan. Sedangkan di sisi 

lain Ware juga menggunakan istilah „dominan‟ bagi partai dominan, di mana 

terdapat partai besar dan beberapa partai kecil. 

                                                           
9
 Matthijs Bogaards . Loc.Cit. Hlm 175. 



 

Meskipun telah dijeskan secara cukup komprehensif, namun perlu adanya 

kehati-hatian dalam menggunakan konsep partai dominan. Hal tersebut karena 

adanya bias makna antara partai dominan dan partai hegemonik terutama untuk 

konteks Indonesia. Pada beberapa studi penggunaan istilah „partai dominan‟ dan 

„partai hegemonik‟ digunakan secara bergantian tanpa adanya pembatasan di 

awal. Di samping itu, definisi antara kedua konsep tersebut memiliki makna yang 

hampir sama. Untuk itu untuk memudahkan analisis terutama dalam hal 

membedakan antara partai dominan dan partai hegemonik tabel di bawah dapat 

digunakan untuk membantu proses analisis. Selain menjabarkan perbedaan 

dengan partai hegemonic, tabel di bawah  juga dilengkapi dengan karakteristik 

partai tunggal. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.3 Perbedaan Tipologi Partai Politik 

No. Dimensi Satu Partai Partai Hegemonik Partai Dominan 

1. Partisipasi  Tidak ada hak 

pilih 

Hak pilih Hak pilih 

2. Kontestasi  Autokrasi atau 

tidak ada 

pemilihan 

Biasanya bebas tetapi 

pemilihan tidak adil 

dibawah regulasi kartel 

Pemilihan bebas 

dan adil di bawah 

regulasi egaliter 

3. Dominansi 

parlemen 

Kontrol mutlak 

(perolehan kursi 

90-100 %) 

Supermayoritas 

(perolehan kursi lebih dari 

70 %) 

Mayoritas mutlak 

(perolehan kursi 50 

% atau lebih) 

4. Perubahan 

partai 

Tidak akan 

terjadi 

Bisa tapi peluang kecil Bisa dan mungkin 

terjadi 

5. Contoh  China (CCP) 

Vietnam (VCP) 

Singapura (PAP, 1968-) 

Mexico (PRI, 1929-1997) 

Taiwan (KMT, 1978-

1989) 

Jepang (LDP, 

1955-1993) 

Taiwan (KMT, 

1990- sekarang) 

Sumber: Netina Clara Tan. Acsess to Power: Hegemonic Party Rule in 

Singapore and Taiwan. Hlm. 29. 

Tabel di atas menjelaskan bahwa perbedaan utama yang dijadikan acuan 

dalam melihat perbedaan antara partai hegemonik dan partai dominan datang dari 



 

tingkat partisipasi partai tersebut. Pada partai hegemonik kompetisi berada pada 

level pertengahan artinya berada antara kompetitif dan non-kompetitif, sedangkan 

pada partai dominan kompetisi sangat kompetitif. Pada partai hegemonik 

kontestasi berlangsung bebas namun banyak terjadi penyimpangan karena berada 

di bawah regulasi yang dijalankan kartel, sedangkan bagi partai dominan 

pemilihan berlangsung bebas dan adil. Sedangkan komparasi dimensi lain terlihat 

pada perubahan partai, di mana partai hegemonik bisa berubah tetapi peluang 

sangat kecil, sedangkan partai dominan perubahan bisa dan sangat mungkin 

terjadi. 

Berdasarkan pemaparan definisi ahli dan perbandingan tipologi di atas 

mendorong peneliti untuk menggunakan kerangka anlisis yang dikemukakan oleh 

Giovani Sartori tentang partai dominan. Hal tesebut didasarkan atas karakteristik 

yang muncul jika dikomparasikan dengan kondisi kemenangan PDI-P di Kota 

Blitar. Terutama ketika PDI-P telah menguasai peta perpolitikan Kota Blitar 

dalam kurun waktu dua dekade terakhir (pemilu 1999 hingga 2014). Dalam kurun 

waktu tersebut PDI-P tidak tergoyahkan oleh para pesaingnya dan secara 

konsisten memengang perolehan kursi terbanyak. Dominasi paling nyata terlihat 

pada pemilu 2014 dan 1999. Untuk lebih memberikan gambaran komprehensif 

terhadap dominasi partai PDI-P di Kota Blitar berdasarkan tipologi partai 

dominan, langkah selanjutnya adalah menentukan indikator yang diperlukan 

untuk mendukung asusmsi tersebut.  

 



 

2.2.2 Dimensi Tipologi Partai Dominan 

Untuk dapat memastikan telah terjadi dominasi yang dilakukan oleh PDI-P 

terhadap sistem kepartaian, terutama di Kota Blitar digunakan beberapa dimensi 

yang dapat mendukung asumsi tersebut. Dimensi tersebut terbagi menjadi tiga 

bagian berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Giovani Sartori. Pertama, 

dimensi kontestasi di mana dimensi ini digunakan untuk mengukur derajat  sejauh 

mana pemilu (terutama pemilu legilatif) telah dilakukan secara bebas dan adil di 

Kota Blitar. Jika analisis memperlihatkan bahwa pemilu telah dilaksanakan secara 

bebas dan adil kemudian PDI-P masih terus menang maka dapat dipastikan bahwa 

telah terjadi proses partai dominan pada sistem kepartaian di Kota Blitar. 

Dimensi kedua, adalah dengan melihat dominasi partai tersebut di dalam 

parlemen. Pada dua dekade terkahir seperti yang telah disebutkan di atas, partai 

PDI-P terus memenangkan pemilu legislatif di Kota Blitar. Namun kemudian 

apakah kemenangan tersebut telah mencapai angka 50 persen kepemilikan kursi di 

parlemen lokal. Untuk itu, analisis dilakukan dengan menghitung perolehan kursi 

PDI-P dengan keseluruhan kursi pada parlemen di Kota Blitar. Jika angka tersebut 

telah mencapat atau setidak-tidaknya 50 persen bahkan lebih maka PDIP-P telah 

menjadi partai dominan selama proses pemilu legislatif di Kota Blitar. 

Dimensi ketiga, adalah melihat perebutan kekuasaan di tingkat lokal atau 

dalam hal ini dimensi yang digunakan dalam rujukan disebut sebagai „president‟. 

Artinya partai politik tidak hanya mampu menang dalam pemilu legislatif namun 

juga tetap memperhitungkan pemilu eksekutif atau dalam hal ini kepala daerah. 



 

Perhatian pada pemilu legislatif dan eksekutif dilakukan agar dominasi dapat terus 

dilakukan, bahkan lebih kuat lagi berakar pada dua sendi kekuasaan utama 

pemerintahan. Untuk itu analisis dilakukan dengan melihat seberapa jauh PDI-P 

Kota Blitar juga melakukan upaya memenagkan pemilu eksekutif. Pada akhirnya 

akan terlihat korelasi antara kemenangan di tingkat legislatif dan tingkat eksekutif 

di Kota Blitar.  

Penjabaran tentang tiga dimensi juga digunakan sebagai indikator untuk 

melihat dominasi PDI-P di Kota Blitar tersebut akan dijelaskan pada bagan di 

bawah ini. Bagan ini juga sebagai upaya membantu mempemudah analisis yang 

dilakukan oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya perhatikan Bagan 2.1 di bawah ini: 

Bagan 2.1  Tiga Dimensi Dominasi Partai PDI-P 

 

 

 

 

 

 

           Sumber : Diolah peneliti, 2014 
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2.3 Alur Pikir Penelitian 

 Dalam melakukan penilitian ini, penulis menggunakan alur pikir yang 

akan dijelaskan dalam bagan di bawah ini : 

Bagan 2.2  Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil representasi peneliti, 2017 
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 Ketua DPRD 

 Proses pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2000 
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tahun 1999-2014 

Dimensi Eksekutif : 

 Kepala Daerah 

 Kebijakan eksekutif 

 Penggunaan birokrasi 

sebagai alat politik 

Jenis perilaku 
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Faktor historis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam menganalisis kegiatan penelitian yang berfokus pada kekuatan 

PDI-P di Kota Blitar, sehingga peneliti memerlukan gambaran mengenai jenis 

penelitian yang nantinya akan digunakan untuk terjun langsung ke lapangan. 

Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu menganalisis keefektifan dan 

keberhasilan pemerintah dalam bekerjasama dengan media lokal dalam 

keterbukaan informasi publik, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) sebagaimana dikutip 

Djam’an Satori, didefinisikan sebagai:
1
  

“Proses inquiry (pemeriksaan) tentang pemahaman berdasar pada tradisi-

tradisi metodologis terpisah; jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu 

masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, 

gambaran holistic, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci 

pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu 

pengaturan yang alami, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.” 
 

 Penjelasan mengenai penelitian kualitatif di atas, dirancang agar hasil 

penelitiannya memiliki kontribusi terhadap teori dan dapat di desain untuk 

memberikan sumbangannya terhadap kebijakan, masalah sosial, maupun 

kebijakan-kebijakan serta tidakan.
2
 Jika dihubungkan dengan penelitian yang akan 

dibahas, tentunya penelitian kualitatif dapat sangat membantu, karena didasarkan 

pada analisis kata, gambar, hingga video, karena sesuai dengan fokus penelitian 

                                                           
1
 Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012, Hlm.24 

2
 Ibid., Hlm.22 



 

ini adalah dominasi PDI-P di Kota Blitar, serta strategi yang digunakan. Dengan 

demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendreskripsikan data, 

tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang valid. 

 Sebagaimana penelitian yang di agendakan, pendreskripsian tersebut 

digunakan oleh peneliti untuk membantu berjalannya proses penelitian deskriptif 

ini dari berbagai sumber data diantaranya: wawancara yang mendalam dengan 

informan, melakukan obserbvasi/pengamatan tentang kekuatan PDI-P, kajian 

studi dokumen pendukung, dan melakukan triangulasi. Dengan kriteria tersebut, 

diharapkan data-data yang digunakan dapat membantu berjalannya penelitan 

sesuai dengan prosedur-prosedur deskriptif. 

3.2 Jenis Data 

 Pada tahap ini, jenis data yang disajikan sangat berkaitan erat sesuai 

dengan jenis penelitian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena 

berhubungan langsung dengan sumber data tersebut diperoleh serta 

dimaksimalksan sebagai faktor yang membantu dalam proses penelitian. Pada 

fokus penelitian ini, ada 2 (dua) macam jenis data yang diperoleh penulis untuk 

memberikan data terkait peneliti yang nantinya akan terjun ke lapangan, 

diantaranya sebagai berikut:
3
 

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh oleh penulis secara langsung 

dari narasumber tanpa ada perantara yang secara khusus, kemudian di 

kumpulkan oleh penulis untuk menjawab kriteria fokus dari penelitian 

tersebut. Semisal observasi, maupun dengan wawancara. 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002, Hlm.107 



 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung, 

untuk mendukung penelitian ini. Misalnya, data-data, dokumen, arsip-arsip 

resmi, foto-foto publikasi berita, website, literatur, serta buku-buku yang 

ada di lokasi penelitian. 

 Pertama, data primer digunakan oleh peneliti, untuk membantu adanya 

data wawancara langsung dengan para informan yang langsung terlibat di dalam 

pengoperasian kegiatan keterbukaan informasi publik tersebut. Data primer juga 

menjadi data yang paling utama di dalam membantu penulisan penelitan, dengan 

mendeskripsikan hasil-hasil dari beberapa pengamatan langsung di lapangan, 

hingga mewawancarai orang-orang yang berkaitan di dalamnya, baik itu dari 

anggota PDI-P Kota Blitar hingga masyarakat Kota Blitar yang note bene 

merasakan bagaimana PDI-P mengawal pemerintahan hingga saat ini. 

 Kedua, data sekunder digunakan oleh peneliti, untuk mengimbangi data 

primer seperti wawancara langsung dengan menyelaraskan kedua aspek tersebut 

dengan data-data secara tidak langsung. Data tersebut dapat dicontohkan seperti 

arsip-arsip pemerintaha, koran-koran, maupun dokumen-dokumen yang ada di 

Kota Blitar.  

 Selain itu, dengan menggunakan dua jenis data di atas, tentunya penelitian 

ini harus menggunakan buku-buku penunjang penelitan metodologi penelitian 

kualitatif, jurnal-jurnal, hingga mempelajari penelitian-penelitian studi terdahulu, 

agar proses penelitian mendapatkan sisi positif tersendiri, hingga mengungkap 

beberapa aspek yang sebelumnya belum terjelaskan, dengan mengkombinasikan 

serta meminimalisir terjadinya kesamaan terhadap penelitian sudah dilaksanakan. 



 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Fase terpenting dari penelitian adalah fase pengumpulan data. 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara, seperti data primer dan 

data sekuder seperti yang telah dijelaskan.
4
 Metode pengumpulan data sangat erat 

hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan, beberapa opsi 

untuk memecahkan masalah tersebut diantaranya melalui teknik wawancara, 

maupun kajian pustaka. 

3.3.1 Wawancara 

 Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan 

untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan
5
 lebih mendalam. 

Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode interview adalah bahwa 

subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya 

yang secara ideal yang di informasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semi standart (semi 

struktur), yang berarti menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan 

diajukan,  seperti garis-garis besar pokok-pokok pembicaraan, namun dalam 

pelaksanaannya, interviewer
6
 mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok 

                                                           
4
 Djam’an Satori., Op.Cit. Hlm.103 

5
 Informan merupakan orang-orang dalam latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan 

Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dan objek penting dalam sebuah 

penelitian. 
6
 Interviewer merupakan seorang yang memiliki kepentingan sebagai penanya informan, untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan Interview (Wawancara) 



 

pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan serta 

pemilihan kata-kata juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara 

berdasarkan situasinya. 

 Pada penelitian ini, wawancara yang akan dilaksanakan oleh peneliti 

adalah melanjutkan mengenai kinerja dari beberapa informan yang terlibat secara 

langsung dalam proses kegiatan partai PDI-P, kader partai yang memiliki jabatan 

di legislatif dan eksekutif. Di bawah ini merupakan penentuan informan yang 

akan diwawancarai oleh peneliti, demi memperoleh data yang valid dan proses 

interaksi langsung sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Penentuan Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan 

1. Muhammad Samanhudi 

Anwar 

Walikota Blitar/Ketua DPC PDI-P Kota Blitar 

2. Henry Pradipta Anwar Anggota DPRD Kota Blitar 

3. Purnawan Buchori Tokoh Masyarakat/Mantan Wakil Walikota 2010-

2015 

4. Soekwoko Anggota DPRD dari Partai Golkar masa jabatan 

1999-2004 

5. Mashudi Kadiv Humas KPUD Kota Blitar 

6. Totok Sugiarto Wakil Ketua DPRD Kota Blitar 

7. Slamet Pujianto Anggota Satpol PP Kota Blitar 

8. Irfan Anshori Wartawan LKBN ANTARA 

9. Apris Novita Alumni SMAN 1 Blitar 

10. Angga Prasetya Alumni SMAN 2 Blitar 

11. Abilia Sesa Nugraha Putri Alumni SMAN 3 Blitar 

12. Aris Prasetyo Alumni STM N 1 Blitar 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2017 
 

3.3.3 Dokumentasi dan Studi Pustaka 



 

 Secara spesifik, kajian pustaka sama dengan studi pustaka maupun 

dokumentasi, kerena di dalam kajian pustaka terdapat pengambilan data untuk 

keperluan penelitian ke dalam jenis-jenis data, yaitu dokumen resmi, studi 

literatur, hingga arsip fotografi. 

 Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari 

wawancara, dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan 

dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan 

teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang 

sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam 

sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk 

peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir.
7
 

 Dalam penelitian ini nantinya, akan digunakan metode analisis data 

menggunakan studi literatur, dokumen-dokumen, arsip, secara langsung terjun ke 

lapangan hingga wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Berikut 

ini merupakan daftar dokumen yang digunakan penulis untuk melengkapi data 

penelitian : 

1. Hasil rekapitulasi pemilihan umum dari KPUD tahun 1999, 2004, 2009, 

dan 2014.  

2. Surat Keputusan DPRD Kota Blitar tentang Alat Kelengkapan masa 

jabatan 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. 

3. Draf Surat keputusan struktur organisasi Partai PDI-P Kota Blitar.  
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3.4 Teknik Analisis Data 

 Dari beberapa penjelasan mengenai metode pengumpulan data tersebut, 

peneliti kemudian mengarahkan kepada teknik analisis data. Bogdan & Biklen 

sebagaimana dikutip oleh Djam’an Satori, teknik analisis data merupakan: 

“Upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan mengemukakan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”
8
 

 

 Kutipan mengenai teknik analisis data tersebut, menggambarkan 

bagaimana jalan dari penelitian yang berjenis kualitatif  ini, menjadi penelitian 

yang akan berjalan lurus, dipahami oleh pembaca, serta nantinya mengemukakan 

hasil dari analisis data-data yang diperoleh untuk membantu mendeskripsikannya 

menjadi sebuah penelitian yang ideal. 

 Dalam hal ini, peneliti mengemukakan secara garis besar 3 (tiga) proses 

mengenai analisis data yang digunakan dalam mendeskripsikan data-data yang 

telah diperoleh dalam menganalisa keberlangsungan dominasi PDI-P di Kota 

Blitar. Di bawah ini merupakan bagan teknik analisis data, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

BAGAN 3.1 Teknik Analisis Data 
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Sumber: Data di olah Penulis, 2017 

 Pertama yaitu proses pengumpulan data. Data didapat oleh peneliti dari 

instansi pemerintahan seperti KPUD Kota Blitar.  Proses pengumpulan data 

seperti yang dijelaskan di atas, yaitu wawancara, dan kajian pustaka juga menjadi 

proses lanjutan, kemudian mempersiapkan data. Artinya, persiapan data tersebut 

berarti masuk ke dalam tahap pemerikasaan kelengkapan data. Dari hal tersebut, 

peneliti otomatis akan memahami data-data yang sudah dimiliki, maupun 

dibutuhkan untuk melengkapinya nanti di lapangan. 

 Kedua, yaitu tahap persiapan data. Proses persiapan data pada dasarnya 

sudah termasuk ke dalam tahap pengumpulan data. Namun, dalam pengumpulan 

data, data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, tentunya harus dipisahkan sesuai 

dengan kebutuhan dari penelitian. Kesesuaian terhadap jenis data yang telah ada 

disesuaikan dengan penelitian lanjutan. Persiapan data ini juga memaparkan 

kepada pemisahan data-data yang telah ada, dan dimanfaatkan untuk membantu 

mempermudah penelitian lanjutan, dan berfungsi membaca kekurangan dari data 

yang dibutuhkan. 

Teknik : Wawancara, dan Studi Pustaka  

Jenis    : Primer dan Sekunder 

Pengumpulan 

Data 

Penyesuaian terhadap jenis data yang dibutuhkan Persiapan Data 

Metode: Analisa Isi, Interpretasi Isi, Koding Data Tabulasi Data 

Pengaplikasian data yang telah di dapatkan kepada 

penyesuaian kebutuhan penelitan  
Penerapan Data 



 

 Ketiga, yaitu proses tabulasi data. Tabulasi data yang dimaksud untuk 

membaca penelitian menganai keterbukaan informasi publik ini adalah bagaimana 

data yang telah diperoleh ditempatkan dalam bentuk tabel, dengan cara membuat 

tabel yang berisikan data-data yang dibutuhkan, sesuai dengan analisis. Tabulasi 

data yang digunakan peneliti meliputi: Data yang dibutuhkan, Teknik memperoleh 

data, Sumber data, dan Teknik analisa data. Dalam menganalisis faktor-faktor 

pendukung keberlangsungan dominasi, tentunya ada beberapa data yang diperoleh 

dari berbagai sumber data, dan data tersebut dapat dikategorikan dalam Tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Tabulasi Metode Analisis Data 

No. Data yang dibutuhkan Teknik 

Data 

Sumber data Metode 

Analisis Data 

1. Strategi kaderisasi dan 

komunikasi politik 

Wawancara  Humas PDI-P 

kota Blitar 

Interpretasi Isi 

2. Tingkat ekonomi dan 

pendidikan masyarakat kota 

Blitar 

Studi 

Pustaka 
 BPS ( Blitar 

dalam angka ) 

Koding data 

3. Sejarah partai PDI-P di kota 

Blitar 

Wawancara  Ketua DPC 

PDI-P kota 

Blitar 

Interpretasi Isi 

 

Sumber : diolah oleh peneliti, 2017  

 Keempat, yaitu proses penerapan data. Dalam proses ini, data-data yang 

telah ada sebelumnya akan dideskripsikan dengan data-data baru yang nantinya 

akan diperoleh peneliti dalam penelitian di lapangan, kemudian diterapkan dalam 

membaca permasalahan, analisis, serta mendreskripsikan data-data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang didapatkan dari proses penelitian tersebut. Jika dikaitkan 

dengan metode penelitiannya, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, 

tentunya proses penerapan data sesuai dengan 3 (tiga)  teknik pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif, data yang mucul lebih banyak kata-kata, bukan 



 

rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya: 

wawancara, intisari dokumen, rekaman kemudian diproses melalui pencatatan, 

pengetikan, dan penyuntingan selanjutnya di analisis secara kualitatif.
9
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BAB IV 

SEJARAH PDI-P DI KOTA BLITAR 

4.1 Sejarah Perpolitikan PDI-P Kota Blitar 

 4.1.1 Kawula Alit 

Peta perpolitikan Kota Blitar dapat dilihat dalam pertarungan suara dalam 

pemilihan umum tingkat daerah di Kota Bitar. Posisi PDI-P sebagai partai 

tradisional di Kota Blitar dilihat dalam faktor historis mempunyai posistioning 

yang kuat.  Kunci kesuksesan PDIP-P yang muncul sebagai partai dominan di 

Kota Blitar tak lepas dari pengaruh organisasi akar rumput Kawula Alit, seperti 

yang dijelaskan oleh Samanhudi Anwar selaku pendiri dan pemimpin Kawula Alit 

di Kota Blitar : 

“Paguyuban Kawula Alit ini menjadi wadah sebagian dari anggota PDI yang 

pada ssat itu terpecah karena adanya kongres tahun 1993 di Surabaya. Kongres 

tersebut menghasilkan keputusan dimana Megawati sebagai ketua umum PDI 

secara “de facto”  tetapi pemerintah tidak menghendaki adanya keputusan 

tersebut secara “de jure”.
1
 

Kehadiran Kawula Alit menjadi ciri khas sendiri dalam peta perpolitikan Kota 

Blitar. Bentuknya yang bersifat paguyuban menjadi cara yang efektif dalam 

mengumpukan massa, walaupun dalam beberapa kesempatan paguyuban ini 

bukanlah bentuk dari organisasi yang terstruktur secara formal di bawah partai 

PDI-P secara langsung. Walaupun secara terang-terangan mendukung PDI-P tapi 

secara struktural Kawula Alit bukanlah bagian dari organisasi sayap PDI-P. Hal 

ini menjadi perbincangan menarik karena walaupun bukan sebagai organisasi 
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terstruktur Kawula Alit mampu mengumpulkan massa di Kota Blitar untuk 

mendukung PDI-P. Tapi dalam pengakuan Samanhudi Anwar walaupun Kawula 

Alit dibentuk oleh anggota PDI tapi Kawula alit bukanlah organisasi sayap PDI-P, 

khususnya dalam mengorganisasi massa di Kota Blitar. Bukti bahwa Kawula Alit 

menolak disebut sebagai organisasi sayap PDI-P diperkuat dengan hasil 

wawancara Samanhudi Anwar bahwa awal pembentukan Kawula alit pada tanggal 

24 Mei 1995, “dibentuk untuk membantu masyarakat kelas bawah yang tidak 

mampu untuk berobat. Paguyuban Kawula Alit ini pada awal terbentuk memiliki 

27 anggota, yang sebagian besar anggotanya berasal dari partai PDI”. 

Tapi secara tidak langsung Kawula Alit menjadi alat pencitraan PDI-P 

karena stigma bahwa Kawula Alit dibentuk oleh anggota PDI-P telah diketahui 

masyarakat Kota Blitar secara luas. Contohnya adalah kegiatan amal Kawula Alit 

seperti penggunaan gratis ambulance untuk masyarakat tidak mampu dianggap 

menjadi propaganda PDI-P dalam merebut hati masyarakat kelas bawah. Seperti 

dalam wawancara Samanhudi Anwar : 

“Paguyuban Kawula Alit ini juga mendapat pandangan buruk dari masyarakat 

karena sebagian anggotanya kurang kurang berpendidikan dan identic dengan 

premanisme. Tetapi hal itu tidak membuat paguyuban ini lantas memerangi 

masyarakat yang memandang mereka buruk. Malah sebaliknya paguyuban ini 

membuktikan dengan tindakan mereka bahwa paguyuban kawula alit adalah 

paguyuban yang dibentuk murni untuk kegiatan sosial. Hingga saat ini 

paguyuban kawula alit memiliki dua mobil ambulan yang bisa digunakan untuk 

semua kalangan masyarakat di Kota Blitar tanpa dipungut biaya”
2
 

 

Stigma Kawula Alit sebagai organisasi sayap PDI-P dianggap sebagai 

bentuk positioning penting bagi PDI-P dalam menarik simpati masyarakat kelas 
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menengah ke bawah di Kota Blitar. Fleksibilitas Kawula Alit menjadi jalan yang 

ampuh bagi PDI-P dalam menjalankan kampanye permanen karena bentuk 

Kawula Alit yang bersifat paguyuban, bukannya sebagai organisasi atribut PDI-P 

dalam konteks kampanye sehingga tidak terikat oleh peraturan dalam membatasi 

waktu kampanye. Oleh karena itu sejarah dominasi PDI-P di Kota Blitar tak lepas 

dari eksistensi Kawula Alit menjadi kunci dalam peta perpolitikan Kota Blitar. 

 4.2 Visi dan Misi PDI-P 

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, 

dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. 

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah : 

1. Terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur 

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus 

menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 7,8 dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu : 

1. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah 

kebijakan politik Partai. 



 

2. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan 

politik penyelenggaraan Negara. 

3. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan Rakyat 

guna membangun masyarakat Pancasila. 

4. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi Rakyat 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. 

5. Memperjuangkan kepentingan Rakyat dibidang ekonomi, social 

dan budaya secara demokratis. 

6. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna 

mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan 

kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

7. Membentuk dan membangun karakter bangsa. 

8. Mendidik dan mencerdaskan Rakyat agar bertanggung jawab 

menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. 

9. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga 

Negara. 

10. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 

Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa. 



 

12. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan 

jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan 

memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dan 

13. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara, 

agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

4.3 Program Kerja Partai 

  1.      Program Konsolidasi, meliputi : 

a) Konsolidasi Internal 

b) Konsolidasi Eksternal 

2.      Program Kaderisasi 

Melaksanakan pendidikan dan kaderisasi kepada kader dan 

struktural partai secara berjenjang. 

3.      Program pengabdian 

a) Melakukan kegiatan bakti sosial 

b)  Siaga dalam penanggulangan bencana alam 

c) Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan Hari 

Besar Nasional 

4.      Program Pemenangan Pemilu 

a) Menyiapkan kader, anggota dan simpatisan yang potensial 

dalam proses pemenangan pemilu 

b) Melakukan survey dan pemetaan wilayah basis anggota 

partai 

c)  Melakukan kampanye internal dan eksternal 



 

4.4 Jenjang Hierarki Kepengurusan 

  1.  DPP PDI Perjuangan 

  2.  DPD PDI Perjuangan Jawa Timur 

  3. DPC PDI Perjuangan Kota Blitar 

  4. PAC PDI Perjuangan 

5.  Pengurus ranting 

6. Pengurus anak ranting 

4.5  Tugas Pokok dan Fungsi 

1.  Ketua Partai berwenang, bertugas dan bertanggung jawab 

atas  eksistensi, program dan kinerja partai 

2.  Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketia Bidang Program 

internal yang bertugas mengenai fungsi dan masalah 

internal partai yaitu : 

  a) Bidang Kehormatan Partai 

b) Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga 

c) Kaderisasi 

d) Keanggotaan 

e) Rekrutmen 

f) Organisasi 

g) Informasi 

h) Komunikasi 

i) Sumber daya dan dan 



 

3. Ketua dibantu bebrapa orang Wakil Ketua Bidang Program 

yang bertugas mengenai program partai dalam bidang 

kehidupan masyarakat dan pemerintah yaitu :  

a) Pertanian dan perikanan 

b) Kelautan 

c) Kesehatan 

d) Tenaga Kerja   

e) Pendidikan, kebudayaan dan keagamaan 

f) Pemuda dan olahraga 

g) Perempuan dan olahraga 

h) Perempuan dan anak 

i) Hukum, HAM dan perundang-undangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 Struktur PDI-P Kota Blitar 

 Kepengurusan organisasi sebagai mesin partai untuk menjalankan visi dan 

misi partai, berikut struktur kepengurusan PDI-P di Kota Blitar : 

Bagan 4.1 Struktur DPC PDI-P Kota Blitar 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : DPC PDI-P Kota Blitar, 2017 

Wakabid Pembangunan 

Manusia dan 

Kebudayaan 

Dedik Hendrawanto, ST 

Wakabid Komukasi 

Politik 

Sukardji 

Wakabid Pemenangan 

Pemilu 

Said Nofandi, ST 

Wakabid Organisasi 

Hendry Pradipta 

Anwar 

Wakabid Kaderisasi 

Drs. Sugeng Praptono 

Wakabid Kehormatan 

Drs. Zaenal efendi 

Ketua 

Muh. Samanhudi Anwar 

Wakabid Ekonomi 

Islan Gatot Imbata 

Wakabid Perempuan 

dan Anak 

Indri Kuswati 

Sekretaris 

Glebot Catur 

Arijanto 

Wasekbid Internal 

Drs. Siswandi Irianto 

Wasekbid Program 

Lisi Sri Sumiarsih, 

SH 

Bendahara 

Sutanto, SH 

Wabenbid Inventarisasi 
dan Kekayaan Partai 

Syahrul Alim 



 

Demi menjaga kekuatan partai, kepengurusan PDI-P di Kota Blitar menjalar di 

setiap wilayah kecamatan di Kota Blitar. Di bawah ini merupakan tabel 

kepengurusan anak cabang partai PDI-P se-Kota Blitar.  

Tabel 4.1 PAC PDI-P Kota Blitar 

Kecamatan Kepanjen Kidul Sukorejo Sanan Wetan 

No. SK 656/DPD/TAP-

PAC/II/2015 

657/DPD/TAP-

PAC/II/2015 

658/DPD/TAP-

PAC/II/2015 

Ketua Galih Hendra 

Asmara 

Nurali Bayu Setyo 

Kuncoro 

WaKa1 Prio Sanyoto Bambang Priyo 

Witjahyo, ST 

Sumardi 

WaKa2 Johan Marihot Budi Marianto Bagus Sujatmiko 

WaKa3 Leo Sunaryo Edy Sucipto Joko Sapuan 

WaKa4 April Santoso Supriyono Mohamad Yoesoef 

Effendi 

WaKa5 Khoirudin Fauzi Ninik Cahyawati Dwi Astuti 

WaKa6 Priyo Purwoko Jatmiko Hari Sugiyono 

Sekretaris Muchamad Jukri Suyatno, ST Agus Budiman 

WaSek Chabib Tri Junaidi Fitri Agustina, S.Sos Nadi Slamet 

Bendahara Eni Indarwati Sudarwati Eko Siswantoro 

WaBendahara Gondo Handoko Slamet Pujiono Yayuk Muji Rahayu 

Sumber : DPP PDI-P Kota Blitar, 2017 

4.7 Rekrutmen Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Blitar 

PDI-P yang memiliki daya tarik yang sangat besar di mata masyarakat 

membuat proses rekrutmen dapat berjalan sesuai dengan keinginan yang 

diharapkan partai. Terdapat dua metode yang diterapkan oleh PDI-P dalam 

melakukan rekrutmen anggota baru yakni inisiatif pribadi dan penawaran yang 

dilakukan partai terhadap orang atau tokoh masyarakat yang mempunyai 

potensi besar untuk keuntungan partai. Orang yang datang atas inisiatif dan 

keinginan sendiri untuk mendaftar menjadi anggota PDI-P biasanya datang ke 



 

kantor PDI-P untuk mendaftarakan diri menjadi anggota baru. Selain itu ada 

pula yang masuk ke PDI-P dengan diajak oleh kerabat, saudara atau 

masyarakat yang berada di sekitar lingkungannya.  

Untuk memperluas cakupan wilayah yang dikuasai, PDI-P juga 

melakukan penawaran untuk beberapa orang/tokoh yang mempunyai potensi 

atau pengaruh di suatu daerah untuk mau masuk menjadi anggota PDI-P. 

Dengan cara ini terbukti efektif, tokoh yang berpengaruh di suatu daerah 

dengan mudah dapat masuk ke struktural masyarakat, sehingga proses 

penyebaran ideologi, tujuan, dan kebijakan juga dengan mudah masuk ke 

masyarakat yang berada di bawah pengaruh tokoh masyarakat tersebut, 

dengan begitu semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk menjadi 

anggota PDI-P atau paling tidak walaupun tidak masuk menjadi anggota 

masyarakat yang sudah mengalami proses indoktrinasi tadi terpengaruh untuk 

selalu mendukung kebijakan partai.  

Penerapan model rekrutmen yang dilakukan oleh PDI-P di lapangan 

terbukti mempunyai keunggulan dalam menarik simpatik dari masyarakat. 

Penanamkan ideologi dan perjuangan partai yang dilakukan oleh PDI-P 

kepada seluruh tatanan lapisan masyarakat secara kuat dan mengakar tidak 

bisa dilepaskan dari keunggulannya dalam membangun jaringan mulai dari 

strukturan terbawah. PDI-P bisa dengan mudah menarik simpatik masyarakat 

untuk bisa mendukung dan bergabung ke partai merupakan buah dari hasil 

sistem yang diterapakan PDI-P.  



 

Pencarian bibit kader yang memiliki bassis massa seperti tokoh 

masyarakat, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk masuk menjadi 

anggota PDI-P.Sistem ini terbukti efektif karena dari kemampuan kader 

unggul nantinya akan dengan mudah menarik masyarakat untuk masuk juga 

ke dalam partai. Tokoh-tokoh masyarakat juga direkrut masuk karena 

mempunyai mempunyai keunggulan saat proses masuk dan mempengaruhi 

masyarakat untuk mendukung partai akan berjalan lebih mudah. Sistem yang 

dilakukan PDI-P khususnya Cabang Kota Blitar dalam memperkuat dukungan 

dan simpatik dari masyarakat memaksimalkan kerja mesin-mesin penggerak 

partai untuk mencari dukungan sebesar-besarnya dari seluruh lapisan 

masyarakat. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi merebut, 

mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Fungsi tersebut dapat 

terlaksana jika partai politik mempunyai kekuatan dukungan yang kuat. 

Dukungan yang kuat dari anggota, kader, simpatisan maupun masyarakat 

dalam pemilu adalah syarat merebut, mempertahankan dan menggunakan 

kekuasaan dengan menempatkan kader-kader terbaik PDI-P di lembaga-

lembaga negara. Partai politik berusaha mencari dan mengajak orang yang 

mempunyai potensi dalam bidang akademik maupun mempunyai potensi dari 

segi kekuatan dukungan di masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik 

sebagai anggota partai, hal ini telah dilakukan oleh PDI-P Dewan Pimpinan 

Cabang Kota Blitar dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi politik. 

 

 



 

4.8 Eksistensi PDIP di Kota Blitar 

Cikal bakal kekuatan PDI-P di Kota Blitar sebenarnya sudah ada sebelum orde 

baru runtuh. Hal itu bisa dilihat dari keingingin anggota PDIP untuk bergerak 

mencari cara agar mereka dapat mengapresiasikan kegiatan politik mereka. 

Hingga pada tahun 1995 terbentuklah Kawula Alit yang notebene menjadi 

organisasi sosial. Berikut pernyataan Samanhudi Anwar sebagai pimpinan 

Kawula Alit
3
 : 

“ Kawula Alit pada saat itu merupakan organisasi sosia, karena pada 

pemerintahan orde baru saat itu selalu mengawasai pergerakan organisasi 

politik.Maka dari itu Kawula Alit diciptakan sebagai organisasi sosial. 

Kawula Alit memang tidak sepenuhnya beranggota orang-orang PDI, tetapi 

sebagian besar berasal dari PDI.  

Pada tahun 1993 kongres PDI digelar di Surabaya, saat itu Megawati 

Soekarno Putri terpilih menjadi ketua. Kekuatan PDI yang diramalkan akan 

muncul memerangi pemerintahan orde baru pada saat itu sangat diawasi oleh 

pemerintahan orde baru. Kekuatan yang ada ternyata tidak bisa membuat PDI 

berpolitik secara bebas, hal inilah yang menjadi salah satu faktor terbentuknya 

kawula alit di Kota Blitar.  

Hingga akhirnya pada tahun 1998 pemerintahan orde baru runtuh dan PDI 

dibawah pimpinan  Mewagawati bermetamorfosis menjadi PDIP-P pada tahun 

1999
4
. PDI-P pada saat secara nasional dilihat sebagian besar masyarakat sebagai 

partai nasional yang bisa mengembalikan pemerintah seperti masa orde lama. 

Pemilu pada tahun 1999 menjadi awal kebangkitan PDIP, pada pemiliu tahun 
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1999 PDI-P meraih 153 kursi di DPR
5
. Kedudukan PDI-P di DPR langsung 

menggeser kedudukan Golkar yang sebelumnya menjadi partai yang mendominasi 

pemerintahan. Kemenangan PDIP secara nasional ternyata juga diikuti oleh 

daerah-daerah salah satunya adalah Kota Blitar. 

Pemilu pada tahun 1999 PDI-P di kota Blitar meraih 10
6
 kursi di parlemen 

yang pada akhirnya mengantarkan Djarot Saiful Hidayat sebagai walikota. 

Terpilihnya Djarot Saiful Hidayat sebagai walikota Blitar yang notabene dari PDI-

P, menunjukan bahwa kekuatan PDI-P bukan hanya di legislatif tetapi juga di 

eksekutif. Dominasi legislatif dan eksekutif tersebut berlangsung hingga tahun 

2014. Ada beberapa faktor yang membuat  PDI-P bisa mendominasi jalannya 

pemilu dari tahun 1999-2014, yaitu : 

1. Faktor historis 

2. Jenis pemilih 

3. Kawula alit 

A. Faktor historis 

Sosok Soekarno yang menjadi presiden pertama Indonesia, ternayata 

membawa kesan bangga terhadap masyarakat Kota Blitar. Kebanggan tersebut 

muncul dikarenakan Soekarno adalah putra asli Blitar. Yang bertempat tingga di 

Istana Gebang jalan Sultan Agung. Sosok Soekarna ternyata mambwa implikasi 

bagi kekuatan PDI-P di Kota Blitar.  
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Masyarakat Kota Blitar banyak yang beranggapan bahwa PDI-P 

merupakan representasi dari Soekarno.Anggapan masyarakat tersebut tak lain 

berasal dari Ketua Umum PDI-P yaitu Megawati Soekarno Putri yang notebena 

adalah anak sang proklamator.   Maka dari itu tidaklah aneh apabila kekuatan 

PDI-P di Kota Blitar sulit untuk diimbangi oleh partai lain.  

B. Jenis Pemilih 

Perilaku pemilu Surbakti adalah : “Akivitas pemberian suara oleh individu 

yang bekaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau 

tidak memilih (to vote or not to vote) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada 

secara langsung-pen. Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka 

voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”
7
. 

Ada beberapa jenis pemilih
8
 : 

a. Pemilih rasional 

b. Pemilih kritis 

c. Pemilih tradisional 

d. Pemilih skeptis 

Jenis-jenis pemilih menjadi salah satu faktor berjalannya penyelenggaraan 

pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis pemilih menjadi salah satu 

faktor kemenagan peserta pemilu. Sementara itu PDI-P di Kota Blitar yang 
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menjadi partai nasional banyak mmperoleh suara yang berasal dari pemilih 

taradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Totok Sugiarto
9
 : 

“Salah satu faktor kemenangan PDI-P di kota Blitar adalah banyak 

jumlah pemilih tradisional yang ada di kota Blitar. Dimana pemilih 

tradisional memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak 

terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai 

sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih 

tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, 

asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah 

partai politik atau kontestan pemilu”. 

Produk-produk pemerintah yang dihasilkan seperti  masalah ekonomi, 

kesejahteraan, pendidikan, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini 

sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki 

loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh 

seorang  kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran 

yang tidak bisa ditawar lagi. Perilaku pemilih seperti ini yang menjadikan partai 

DPI-P mampu mendominasi jalannya pemilu pada tahun 1999-2014. 

C. Kawula Alit 

Kawula Alit merupakan organisasi bentukan Samanhudi Anwar dkk, yang 

berdiri sejak orde baru dan bergerak di sosial pada awalnya. Organisasi ini berdiri 

di Blitar sejak tahun 1995, dengan jiwa yang sejalan dengan sebagian besar 

karakter masyarakat orang blitar, organisasi ini tumbuh pesat. Hal tersebut dapat 

dikuatkan dengan pernyataan Purnawan Buhori
10

 : 
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“Kawaula Alit sebagai organisasi sayap milik PDI-P, dapat berjalan dengan 

baik seolah-olah sebagai mesin partai karena kesamaan Kawula Alit dengan 

kultur, sosial-budaya masyarakat Kota Blitar” 

Kawula Alit yang berarti Orang kecil atau Rakyat kecil berhasil merebut 

simpatisan rakyat Kota Blitar. Rakyat Kota Blitar yang mayoritas berada dalam 

kelas sosial menengah kebawah merasa diayomi dengan adanya organisasi ini. 

Kawula Alit yang bergerak di bidang sosial, pada awalnya membantu orang-orang 

miskin yang membutuhkan bantuan, terutama dalam bidang kesehatan. Seperti 

penuturan Samanhudi Anwar sebagai pimpinan Kawula Alit
11

 :   

“Kawula memiliki tujuan untuk membantu masyarakat menengah 

kebawah dalam hal kesehatan. Sementara dana yang digunakan untuk 

membantu masyarakat pada mulanya berasal dari kantong para anggota 

Kawula Alit sendiri, sebesar 10rb/bulan. Seiring perkembangan, pendaan 

berasal dari kalangan manapun” 

Kawula alit yang sesungguhnya organisasi yang bergerak dalam bidang 

sosial dan mayoritas anggotanya berasal PDI-P memunculkan opini bahwa 

Kawula alit adalah milik DPI-P. Sehingga masyarkat berasumsi bahwa anggota 

PDI-P merupakan orang-orang dapat mengerti apa yang dibutuhkan rakyat. Dari 

asumsi masyarakat tersebut pada akhirnya membuat kawula alit menjadi 

organisasi yang bisa menyumbang suara untuk PDI-P, meskipun tidak pernah ada 

pernyataan bahwa Kawula Alit adalah organisasi sayapnya. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Dimensi Kontestasi PDI-P dalam Penyelenggaraan Pilkada Kota Blitar 

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar sejak tahun 1999-

2014 tidak lepas dari proses perebutan antar partai politik. Jika dilihat dari 

pemilihan umum tahun 1999 di kota blitar, ada 3 partai yang terlihat untuk 

menguasai kursi di parlemen, yakni PDI-P, PKB, dan Golkar. Dari ketiga partai 

tersebut PDI-P memperoleh 10 kursi dari total 23 kursi
1
. Sementara dari partai 

Golkar dan PKB masing-masing memperoleh 4 kursi
2
. Dari ketiga partai tersebut 

PDI-P menjadi partai yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen. PDI-P yang 

muncul sebagai partai pemenang saat itu tidak lepas dari proses yang telah 

dilakukan oleh kader-kader PDI-P sebelum masa reformasi, salah satunya adalah 

pembetukan organisasi Kawula Alit. Selain dari pada itu, PDI-P sebagai partai 

nasionalis yang berideologikan pancasila mampu merebut simpatisan masyarakat.  

Sementara itu partai golkar yang sebelumnya menjadi partai pemenang, 

masih bisa menempatkan 4 kadernya dalam parlemen, penurunan jumlah kursi 

dari partai golkar ini disebabkan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat akan 

orde baru. Masa kelam orde baru tidak seakan-akan tidak pernah masyarakat 

inginkan lagi. Meskipun begitu partai golkar masih memiliki partisipan yang bisa 

membuat partai golkar itu sendiri memperoleh kursi di parlemen.  
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PKB sebagai partai islam memperoleh 4 kursi, perolehan kursi PKB tidak 

lepas dari banyaknya jumlah pesantren yang ada di Kota Blitar. Jumlah pesantren 

pada tahun 1999  ada 13 pondok pesantren yang berdiri di kota blitar
3
. Hal itu 

menjadi salah satu faktor mengapa PKB bisa memperoleh 4 kursi di parlemen. 

Kekuatan PDI-P di Kota Blitar tidak hanya tepusat di salah satu daerah 

saja tetapi sangat merata di setiap daerah. Pada hasil Pemilu tahun 2004 PDI-P 

berhasil menggungguli perolehan suara dari tiga dapil di Kota Blitar, pada Dapil 

tiga partai yang memperoleh suara terbanyak diantaranya PDI-P berhasil 

memperoleh suara 8.388, sedangkan Golkar hanya mendapat 3.661 suara dan 

PKB mendapat 3.821 suara. Pada dapil II PDI-P memperoleh 6.151 suara, Golkar 

3.310 suara dan PKB mendapat 3.802 suara. Dan di dapil III PDI-P mengungguli 

perolehan suara dengan 6.577 suara, sedangkan Golkar memperoleh suara dengan 

perbandingan yang tidak terlalu jauh yaitu 5.486 suara dan PKB hanya mendapat 

2.906 suara. Dari perolehan suara tiga partai teratas yang mendapat suara 

mayoritas di tiga dapil Kota Blitar, PDI-P memenangkan perolehan suara di tiga 

dapil dengan total 21.116 suara, diikuti oleh Golkar di tempat kedua dengan total 

12.457 suara, dan PKB memperoleh total 10.529 suara menempati posisi tiga
4
. 

Seperti yang telah dipaparkan dalam tabel di atas bahwa PDI-P telah 

memperoleh kemenangan disetiap daerah pilihan. Dalam tabel di atas telah 

menunjukkan bahwa kekuatan PDI-P tidak hanya terpusat dalam satu daerah 

pilihan saja dan hal itu telah membuktikan bahwa kekuatan PDI-P itu merata di 
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Kota Blitar. Total perolehan 21.116 suara telah memberikan PDI-P 7 kursi dalam 

parlemen. Dengan 7 kursi yang diperoleh oleh PDI-P sudah cukup untuk 

mendominasi parlemen di Kota Blitar. Tren dominasi PDI-P berlanjut pada 

pemilu tahun 2009, walaupun mengalami penurunan jumlah suara, dari 21.116 

pada tahun 2004 menjadi 17.876 pada tahun 2009 dimana Partai Demokrat 

menjadi partai yang mampu menyaingi kekuatan PDI-P di Kota Blitar. Demokrat 

menjadi partai dengan suara terbanyak kedua setelah PDI-P, tetapi Demokrat 

mendapat jumlah kursi yang sama dengan PDI-P yaitu 7 kursi. Menurunnya 

perolehan suara PDI-P disebabkan popularitas partai Demokrat pada tahun 2004 

mulai mendapat perhatian dari masyarakat Kota Blitar. Tapi dalam konteks 

kekuatan tradisional dan kursi DPRD Kota Blitar yang dikuasai oleh PDI-P 

walaupun Demokrat memperoleh jumlah kursi yang sama dengan PDI-P, tetapi 

parlemen pada masa kerja tahun 2009 tetap didominasi oleh PDI-P, hal itu bisa 

terbukti dengan didudukinya kursi pimpinan DPRD Kota Blitar oleh kader PDI-P 

yaitu Glebot Catur Arijanto. 

Pemilu tahun 2014 merupakan titik balik PDI-P di Kota Blitar, lonjakan 

suara yang diperoleh sangat fantastis, yaitu 34.911 suara. Suara yang diperoleh 

tersebut memberikan 10 kursi parlemen. PDI-P sangat mendominasi pemilu pada 

tahun 2014, pasalnya disetiap daerah pilihan PDI-P memperoleh lebih dari 10.000 

suara. Jika dibandingkan dengan Demokrat yang sempat menyaingi pada pemilu 

2009, suara PDI-P jauh berada diatas Demokrat. Gerindra yang memperoleh suara 



 

terbanyak kedua setelah PDI-P pun masih sangat tertinggal jauh, PDI-P 

memperoleh 3x lipat perolehan suara Gerindra
5
.  

Di bawah ini adalah hasil lengkap perolehan suara Pemilu Kota Blitar 

tahun 1999-2014 : 

Tabel 5.1 

Hasil Perolehan Pemilu 1999-2014 Kota Blitar 

 

No 

 

Nama Partai 1999 2004 2009 

 

2014 

 

1 PDI- Perjuangan 30.753 21.116 17.876 34.911 

2 PKB 5.483 10.529 6.889 7.439 

3 Golkar 8.659 12.457 4.252 2.966 

4 Gerindra    11.855 

5 PPP 3.761 4.118 3.831 6.281 

6 Demokrat  7.991 16.527 5.104 

7 Hanura   3.920 2.988 

8 PKS  2.350   

9 PDS 890 1.942   

10 PBB   349  

11 PKNU   1.742  

12 TNI/POLRI     

13 NASDEM    3.396 

TOTAL SUARA  71.719 69.160 81.819 

Sumber : Hasil diolah oleh peneliti dari rekapitulasi KPUD Kota Blitar, 2017 

Jika dilihat dari dimensi kontestasi sebenarnya ada dua partai yang 

memiliki basis massa yang kuat, yaitu PDI-P dan PKB. Hanya saja PDI-P lebih 

banyak memiliki jumlah banyak basis massa karena ideologi yang digunakan oleh 

PDI-P.  

Selain kontestasi dalam legislatif pemilihan umum di Kota Blitar, 

kontestasi dalam pemilihan pemimpin daerah juga menjadi bahasan dalam 
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menunjukan dominasi PDI-P di Kota Blitar. Pada tahun 2000, proses pemilihan 

calon walikota Blitar diselenggarakan. Berdasarkan pasal 39 UU NO 22 tahun 

1999, pemimpin daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD. Pada pemilihan 

walikota tahun 2000 munculah Djarot Saiful Hidayat sebagai pemimpin daerah, 

yang juga berasal dari partai pemenang yaitu PDI-P. Hal ini membuktikan bahwa 

kontestasi pada tahun 1999 dimenangkan oleh PDI-P. Dimana legislatif dan 

pemimpin daerah dikuasai oleh PDI-P. 

Pada pemilihan umum tahun 2005 proses pemilihan kepala daerah berubah 

sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 pasal 24 nomor 5. Pada proses pemilihan 

kepala daerah tahun 2005, kekuatan PDI-P juga terlihat pada pemilihan kepala 

daerah. Djarot Saiful Hidayat yang diusung partai PDI-P saat itu menang dengan 

perolehan suara 52,7% dari total suara yang masuk
6
. Proses kontestasi pemilihan 

pada saat itu tidak terlalu sengit. Karenanya Djarot Saiful Hidayat merupakan 

walikota terpilih pada tahun sebelumnya. Selain faktor partai pengusung, kinerja 

Djarot Saiful Hidayat pada masa pemerintahan sebelumnya, menjadikan  dirinya 

mendapatkan banyak simpatisan dari masyarakat Kota Blitar.  

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2010, muncul lima pasangan calon 

walikota dan wakil walikota yaitu
7
 : 

1. Samanhudi Anwar-Purnawan Buchori 

2. Anang Trion-Bambang Gunawan 

3. Heru Sunaryanta-Sholih Mu’adi 
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4. Hendro Ermono-Azhar Anwar 

5. Zaenudin-Masrukin 

Dari kelima pasangan tersebut pasangan Samanhudi Anwar-Purnawan 

Buchori memperoleh 42% dari suara yang masuk
8
. Kemenangan pasangan 

Samanhudi Anwar-Purnawan Buchori sempat diklaim melakukan kecurangan 

oleh pasangan Anang Triono-Bambang Gunawan. Calon Walikota terpilih saat itu 

dituduh telah melakukan money politic, tetapi tuduhan tersebut tidak bisa 

dibuktikan oleh pasangan Anang Triono-Bambang Gunawan. Selain itu 

pernyataan dari Kadiv Humas KPUD Kota Blitar dalam wawancara mengenai 

jalannya pemilu di Kota Blitar menguatkan bahwa pasangan Samanhudi-

Purnawan tidak melakukan kecurangan. Berikut pernyataan Kadiv Humas KPUD 

Kota Blitar
9
 : 

“pelaksanaan pemilu di Kota Blitar bisa berjalan dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Blitar. Tidak 

ada kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah yang 

mengakibatkan kerugian pada pasangan calon lain”  

Pernyataan Kadiv Humas KPUD Kota Blitar diperkuat dengan adanya 

pernyataan Sugeng Subianto selaku koordinator Forum Peduli Pilkada Bersih 

(FPPB) bahwa tidak ada temuan money politic dalam penyelenggaraan pemilu
10

. 

Selanjutnya jika dilihat dari segi kontestasi dominasi PDI-P tidak pernah 

tergoyahkan oleh partai oposisi di Kota Blitar. Sejak pemilu tahun 1999, PDI-P 

telah mendominasi pemerintahan Kota Blitar baik dari parlemen dan eksekutif. 
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Dominasi PDI-P di dalam parlemen terbukti dengan adanya suara mayoritas PDI-

P dalam parlemen dan terpilihnya anggota PDI-P sebagai ketua DPRD Kota 

Blitar. Dalam eksekutif setiap calon yang diusung oleh PDI-P selalu menang 

dalam pemilu sejak tahun 1999-2014. Hal tersebut penulis sajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 5.2 Dominasi PDI-P Kota Blitar 

No Parlemen Eksekutif 

Nama Jabatan Masa 

Jabatan 

Nama Jabatan Masa 

Jabatan 

1 Isan Gatot 

Imbata 

Ketua DPRD 1999-2004 Djarot Syaiful 

Hidayat 

Walikota 

Blitar 

2000-2010 

2 Samanhudi 

Anwar 

Ketua DPRD 2004-2010 Samanhudi 

Anwar 

Walikota 

Blitar 

2010-2015 

3 Glebot Catur 

Arijanto 

Ketua DPRD 2010-2019    

Sumber : Diolah oleh penulis,2017 

5.2 Dominasi Eksekutif Pemerintah Kota Blitar : Kebijakan Populis dan 

Harmonisasi DPRD 

Kota Blitar menjadi arena pertarungan satu arah jika melihat dominasi PDIP 

dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dipengaruhi faktor 

historis dalam pembahasan sebelumnya yang menjadi kunci dari perkembangan 

dominasi politik PDI-P di Kota Blitar. Sepak terjang PDI-P bisa ditelisik dalam 

dominasi eksekutif dalam tingkat Pemerintah Kota dalam hal ini adalah Walikota 

Blitar. 



 

Dominasi Eksekutif walikota Blitar dapat ditelisk pada periode pemerintahan 

Djarot Saiful Hidayat dalam 2 (dua) periode yaitu di tahun 2000-2005
11

 dan 

periode 2005-2010
12

. Sebagai kader PDI-P, Djarot dapat dikatakan telah 

mendominasi pemilihan eksekutif di Kota Blitar dengan keberhasilannya dalam 

dua periode menjadi Walikota Blitar. Dominasi PDIP di ranah eksekutif Kota 

Blitar dilanjutkan dengan Samanhudi Anwar yang merupakan Walikota Blitar 

periode 2010-2015. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dominasi PDI-P di ranah 

eksekutif merupakan sebuah ciri khas pergolakan politik di Kota Blitar yang tak 

lepas dari pengaruh dominan PDI-P sebagai partai tradisional Kota Blitar. 

Dominasi eksekutif PDI-P pada akhirnya juga tak lepas dari harmonisasi 

dengan DPRD Kota Blitar yang menjadi faktor utama dalam melanggengkan 

dominasi PDI-P di aspek legislatif yang menunjang aspek eksekutif. Beberapa 

kebijakan populis sebagai legitimasi kekuasaan dan dominasi PDI-P di Kota Blitar 

diantaranya adalah pelarangan mall-mall, supermarket dan pusat perbelanjaan lain 

di era Djarot Saiful Hidayat merupakan salah satu bukti dominasi eksekutif PDI-P 

dengan dukungan dari DPRD dalam harmonisasi kebijakan. Sehingga kebijakan 

populis tersebut dapat menjadi kampanye permanen yang dilakukan oleh 

Walikota terpilih di luar waktu kampanye yang resmi ditetapkan oleh KPUD Kota 

Blitar. 

                                                           
11

 Pemilihan kepala daaerah  pada masa jabatan  2000-2005, ditetapkan berdasarkan usulan fraksi 

dalam DPRD Kota Blitar dan pada saat itu Djarot Saiful Hidayat menjadi kepala daerah terpilih 

berdasarkan rapat paripurna 
12

 Pada masa jabatan 2005-2010 pemilihan kepala daerah sudah berbeda, yaitu dengan adanya 

pilkada dibawah pengawasan KPUD  



 

Pelarangan pembangunan mall dan supermarket memang dibuat agar pasar-

pasar tradisional di Kota Blitar tidak tergilas oleh pasar modern. kebijakan 

tersebut tidak semata-semata demi membangun Kota Blitar untuk lebih baik 

dalam bidang perdagangan. Kebijakan tersebut ada unsur politisi jika menelaah 

lebih dalam. Salah satu unsur kekuatan PDI-P adalah banykanya rakyat menengah 

ke bawah yang ada di Kota Blitar. Rakyat menengah ke bawah yang banyak 

berprofesi sebgai pedagang di pasar tradisional menjadi salah satu tujuan 

kebijakan tersebut dibuat. Secara tidak langsung kebijakan pelarangan 

pembangunan mall tersebut mengarahkan pada perhatian rakyat kecil bahwa PDI-

P sangat memperhatikan mereka.  

Pada tahun 2007 ada sekitar 5.759 pedagang yang masih tercatat dalam pasar 

tradisional Kota Blitar
13

. Sementara itu ada sekitar 81.72% pedagang kecil di Kota 

Blitar
14

. Dengan adanya kebijkan pelarangan pembangunan mall dan supermarket 

PDI-P sudah mendapat simpati dari rakyat kecil yang merasa diperhatikan.  

Dalam masa kepempimpinan Samanhudi Anwar, beberapa kebijakan yang 

dapat dikategorikan sebagai output dari dominasi eksekutif adalah program 

sekolah gratis di Kota Blitar
15

. Uniknya adalah kebijakan tersebut sarat muatan 

politis yang dibungkus dalam program pendidikan secara gratis untuk masyarakat. 

Beberapa indikasi kepentingan politis diantaranya adalah buku siswa disampul 

dengan memperlihatkan Walikota dan Wakil Walikota Blitar. Hal tersebut jelas 
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 Badan Pusat Statistik Kota Blitar Tahun 2007 
15

 Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan wajib Belajar 12 
Tahun 



 

masuk dalam kebijakan yang politis karena kampanye permanen jelas diilakukan 

oleh pemimpin daerah yang sedang menjabat dan tidak sedang melakukan 

kegiatan kampanye yang ditetapkan secara resmi oleh KPUD Kota Blitar.  

Kemudian dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada siswa yang 

berdomisili di luar Kota Blitar, bahwa sekolah gratis tersebut hanya 

diperuntukkan kepada siswa yang tercatat sebagai warga Kota Blitar sedangkan 

untuk siswa yang bukan merupakan warga Kota Blitar tetap dibebankan biaya 

sekolah. Hal tersebut juga merupakan sebuah segmentasi yang jelas mengacu 

pada tindakan politis yang akan berimplikasi pada pilihan politik warga Kota 

Blitar yang memiliki suara yang sah dalam pemilukada Kota Blitar. Berikut 

wawancara kepada siswa yang menempuh ilmu di Kota Blitar
16

 : 

Apakah anda sebagai murid SMA N di Kota Blitar merasakan Program 

Sekolah Gratis? 

Tidak, hanya murid SMA N yang berasal dari kota saja yang dapat 

sekolah gratis. Saya sekolah tetep bayar SPP, uang gedung, beli 

perlengkapan sekolah juga sendiri. Yang rumahnya bukan kota engga 

dapat bantuan dari pemerintah  

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada unsur politik dalam 

program sekolah gratis. Sehingga dominasi eksekutif PDI-P di Kota Blitar juga 

masuk dalam ranah kebijakan yang pada akhirnya akan menjadi alat kampanye 

dan pencitraan yang baik kepada masyarakat Kota Blitar menggunakan sumber 

daya pemerintah Kota Blitar dalam konteks walikota yang melakukan dominasi 

eksekutif di tingkat jabatan politik suatu daerah di masa otonomi daerah.  
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 Wawancara dengan alumni SMA N 3 Blitar Abilia Sesa Nugraha Putri 2013 pada tanggal  9 Juli 

2017,  



 

Jika ditinjau berdasarkan pembiayaan oleh APBD Kota Blitar, seharusnya 

para siswa yang menjadi objek program sekolah gratis merasakan secara adil 

program tersebut. Tetapi program tersebut tidak dirasakan bagi siswa yang 

berdomisili di Kota Blitar  namun berekolah di Kabupaten Kota Blitar. 

Semestinya pencacatan siswa yang menerima progam tersebut berdasarkan siswa 

siswa yang berdomisili di Kota Blitar.  Bukan siswa yang berdomisili kota dan 

tercatat di Dinas Pendidikan Kota Blitar saja.  

5.2.1 Penguasaan Birokasi  

Dominasi DPI-P dalam eksekutif juga terlihat dalam proses pengangkatan dan 

penempatan kader PDI-P di Kota Blitar. Dalam rekrutmen  anggota Satpol PP di 

Kota Blitar terlihat adanya unsur KKN yang terjadi. Pasalnya banyaknya para 

kader dan simpatisan PDI-P yang direkrut menjadi anggota Satpol PP di Kota 

Blitar. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan dari salah dari anggota 

Satpol PP di Kota Blitar, yaitu Slamet Pujianto
17

 : 

“saya mengikuit pendaftaran Satpol PP yang dibuka oleh Pemerintah Kota 

Blitar. Banyak dari anggota PDI-P dan simpatisan yang juga mengikuti 

pendaftaran tersebut. Perekrutan tersebut sesaui dengan alur telah ditentukan 

oleh Pemerintah Kota Blitar. Tetapi saya dan teman-teman saya mendapat 

rekomendai dari Bapak Samanhudi Anwar. Bukan hanya dari perekrutan 

Satpol PP banyak dari teman-teman yang juga mendapat jabatan di 

pemerintahan” 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa rekrutmen Satpol PP di Kota 

Blitar ada unsur KKN. Dimana ada rekomendasi yang berasal dari puncak 

pimpininan eksekutif yaitu walikota terpilih Samanhudi Anwar. Pernyataan 
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anggota Satpol PP berikut dikuatkan dengan adanya data anggota PDI-P atau 

simpatisan yang diangkat menjadi Anggota Satpol PP
18

 : 

Diagram 5.1 Perbandingan Jumlah Anggota Satpol PP 

 

Sumber : Diolah oleh penulis, 2017 

Dari pernyataan diatas juga dapat kita ketahui bahwa unsur KKN tidak hanya 

dalam lingkup rekrutmen anggota Satpol PP, tetapi juga dalam rekrutmen pegawai 

negeri sipil. Sementara itu kekuatan PDI-P dieksekutif juga dibenarkan oleh 

Purnawan Buchori melalui pernyataan berikut
19

 : 

“saya kira penggerakan birokrasi yang dilakukan olek puncak pimpinan 

eksekutif untuk mendudung tujuannya itu diperbolehkan. Seperti yang 

dilakukan pemerintah pada masa orde baru. Jika kita bisa melihat saat ini 

warna merah yang menghiasai Kota Blitar, sangat identik dengan bakcground 

partai penguasa. Pembagian jabatan sangat dimungkingkan untuk pemimpin, 

dan itu wajar.” 

Sementara itu kekuasaan eksekutif di PDI-P juga terlihat adanya penempata-

penempatan kader dan juga simpatisan di jabatan-jabatan publik di Kota Blitar. 

Berikut jumlah kader dan simpatisan dari PDI-P di badan eksekutif : 
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 Blitar Dalam Angka 2014 
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 Wawancara denga Purnawan Buchori sebagai Mantan Walikota Blitar tahun 2010-2015 

Anggota Satpol PP Kota Blitar 

Umum

Anggota dan
simpatisan PDI-P



 

Tabel 5.3  Jumlah  Kader dan Simpatisan di Eksekutif 

Masa 

jabatan 

Jumlah 

dinas/badan/satuan/sekeretari

atan 

Kader 

PDI-P 

Simpatisan 

PDI-P 

Jumlah 

total 

2010-2015 21 18 35 55 

Sumber : diolah oleh penulis, 2017 

Selain dari perekretuan anggota Satpol PP, ternyata muncul penempatan-

penempatan jabatan di birokrasi berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah. 

Seperti yang telah terjadi pada proses pengangkatan Dirut PDAM Kota Blitar 

pada tanggal 30 September 2014
20

. Pengangkatan Drs. Sugeng Praptono menjadi 

Dirut PDAM Kota Blitar proses tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip birokrasi. Kajian tentang kedekatan antara Drs. Sugeng Praptono dengan 

kepala daerah dapat dibuktikan dengan adanya temuan tentang Drs. Sugeng 

Praptono yang menjabat sebagai Wakabid Kaderisasi DPC PDI-P Kota Blitar
21

. 

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan adanya penggunaan kekuasaan 

oleh kepala daerah untuk kepentingan organisasi. Kepentingan tersebut tidak lepas 

dari keinginan partai politik untuk melanggengkan kekuasaan dalam segala sektor. 

Penguasaan terebut seolah-olah dibiarkan begitu saja oleh lembaga lain karena 

kekuatan yang bernaung di tubuh eksekutif dan legislatif terlalu kuat. Berikut 

dokumentasi pelantikan dan mutuasi yang dilakukan Pemkot Blitar : 
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 SK Walikota No : 821/114/410.201.2/2014 tentang Pengangkatan dan elantikan Pejabat 

Struktural di Lingkup Pemkot Blitar 
21

 Struktur Organisasi DPC PDI-P Kota Blitar 



 

Gambar 5.1 Pelantikan Pejabat Struktural 

 

Sumber: kotablitar.go.id 

 Sementara beberapa jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 552 pejabat 

diantaranya pejabat seleon II sebanyak 25 orang yang terdiri Kepala Dinas, 

Kepala Badan dan Asisten, untuk pejabat eselon III.a sebanyak 42 orang, pejabat 

eselon III.b sebanyak 69 orang, pejabat eselonj IV.a sebanyak 269 orang, pejabat 

eselon IV.b sebanyak 131 orang dan pejabat eselon V.a sebanyak 15 orang serta 

Direktur PDAM Kota Blitar. Selain dilaksanakan pelantikan pejabat struktural 

juga adanya unit kerja baru dengan adanya perubahan struktur organisasi yang 

mulai berubah pada bulan Oktober 2014 seperti Dinas Pendapatan, Badan 

Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Informatika, Dinas Pemuda Olahraga 

Kebudayaan Dan Pariwisata serta beberapa SKPD
22

. 

Sedangkan para pejabat yang mengalami mutasi diantaranya Kepala Dinas 

Pendidikan yang sebelumnya Drs. Santoso, MPd kini menjabat Sekretaris Daerah 
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 Tata Pemerintahan Kota Blitar 



 

Kota Blitar digantikan M Sidik yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Humas 

dan Protokol Pemkot Blitar. Sedangkan penggantinya dijabat Maryoto yang 

sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Blitar serta 

pergeseran beberapa pejabat lainnya untuk menyesuaikan perubahan struktur 

organisasi jajaran eksekutif di Kota Blitar. Proses mutasi jabatan struktural 

tersebut dilakukan demi mendapat dukungan untuk proses dominasi masa 

selanjutnya. 

Pengangkatan Drs. Santoso, M.Pd menjadi sekretaris daerah Kota Blitar 

bernilai politis. Pasalnya jabatan sekretaris daerah menjadi sangat penting karena 

berhubungan dengan persetujuan APBD dan pengandalian birokrasi di Kota 

Blitar. Semenatara itu hubungan antara Drs. Santoso, M.Pd dengan kepala daerah 

terlihat dengan majunya pasangan Samanhudi Anwar dan Santoso pada pilkada  

2015. 

5.3 Dimensi Parlemen PDI-P di Kota Blitar 

Dominasi PDI-P di Kota Blitar di parlemen bukan hanya terletak dari 

jumlah kursi yang mereka dapatkan. Tetapi juga bagaimana anggota PDIP-P yang 

duduk dikursi parlemen dapat melakukan visi dan misi partainya. Salah satu 

dominasi PDI-P di parlemen adalah proses pencalonan dan pemilihan kepala 

daerah tahun 2000. Pada saat itu Djarot Saiful Hidayat muncul sebagai salah satu 

calon pemimpin daerah yang berasal dari Fraksi PDI-P. Sementara itu calon lain 

yaitu Zainudin yang diusung dari Fraksi PKB. Pemilihan pada saat itu dilakukan 

dalam internal DPRD sesuai UU 22 tahun 1999.  



 

Pada saat itu PDI-P menjadi partai yang memiliki jumlah kursi tebanyak 

yaitu 10 kursi dari total 23 kursi. Dominasi PDI-P dalam segi kuntitif di legislatif 

sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, melalui 

voting yang dilakukan dalam rapat paripurna Djarot Saiful Hidayat memperoleh 

14 suara
23

. Sementara Zainudin yang diusung Fraksi PKB memperoleh  9 suara. 

Dengan hasil perolehan suara tersebut Djarot Saiful Hidayat terpilih menjadi 

Walikota Blitar.   

Dominasi PDI-P di dalam legislatif bukan hanya terletak dalam segi 

jumlah kursi yang diperoleh, tetapi juga pada jabatan-jabatan kader DPI-P dalam 

legislatif itu sendiri. Sejak 1999-2014 jabatan ketua DPRD Kota Blitar tidak 

pernah lepas dari PDI-P, berikut tabel Ketua DPRD Kota Blitar dari masa ke masa 

: 

Tabel 5.4 Jabatan Ketua DPRD Tahun 1999-2019 

Nama  Masa Jabatan Asal Partai 

Islan Gatot Imbata 1999-2004 PDI-P 

Muhammad Samanhudi Anwar 2004-2009 PDI-P 

Glebot Catur Arijanto 2009-sekarang PDI-P 

Sumber: Surat Keputusan DPRD Kota Blitar 

Bukan hanya itu sebagai ketua DPRD Kota Blitar saja, PDI-P juga 

mengambil bagian dalam setiap alat kelengkapan lainnya. Adanya kader PDI-P 

dalam setiap alat kelengkapan semakin terlihat bahwa dominasi yang dilakukan 

oleh PDI-P berada di setiap bagian badan legislatif. Pada masa jabatan 1999-2004 
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 Hasil rapat paripurna DPRD Kota Blitar tentang pemilihan kepala daerah masa jabatani tahun 

2000-2005  



 

kader PDI-P memiliki jabatan disetiap alat kelangkapan, dibawah ini merupakan 

tabel contoh dominasi di dalam Komisi : 

Tabel 5.5  Daftar Komisi DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 1999-2004 

KOMISI A Drs. SOLIHIN KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

JUNAEDI 

WAKIL KETUA MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

JOKO SUTIKNO, SH 

SEKRETARIS MERANGKAP 

ANGGOTA 

KOMISI B 

SIDHARTA DJAROT 

RIADI KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

MUNARNO 

WAKIL KETUA MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

MUCHSON, SE 

SEKRETARIS MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

IMAM MUSLIMIN ANGGOTA 

KOMISI C PRIYO SANYOTO KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

HERRY POERNOMO 

WAKIL KETUA MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

SUWOKO 

SEKRETARIS MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

MOCH. MUCHTAR ANGGOTA 

 

H. ZOEPADI ANGGOTA 

KOMISI D KASMUDI KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

H. ZUBBAIDY 

WAKIL KETUA MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

HENRY SUPRAPTO 

SEKRETARIS MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

Dr. MOKH HARIYADI ANGGOTA 

 

M. SAMANHUDI ANWAR ANGGOTA 

KOMISI E F.X. SUMADI KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

IMAM SUMARDI, S Pd, 

MM 

WAKIL KETUA MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

Ir. JOKO TRISNO M 

SEKRETARIS MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

ACHMAD FAUZI, S Ag ANGGOTA 

Sumber : Sekretarit DPRD Kota Blitar 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa disetiap komisi terdapat kader PDI-P. 

Tidak hanya pemerataan pada setiap komisi, tetapi PDI-P mampu menguasai 

jabatan-jabatan dalam setiap komisi. Bukan hanya pada alat kelangkapan saja, 



 

tetapi dalam setiap pengambilan keputusan PDI-P mampu mendominasi. Hal itu 

diperkuat dengan adanya pernyataan dari Soewoko Anggota DPRD dari Fraksi 

Golkar
24

 : 

“PDI-P yang menjadi partai nasionalis mengalami peningkatan dalam 

jumlah suara. Seakan-akan memiliki legitimasi penuh dari masyarakat. 

Banyaknya jumlah anggota PDI-P di dalam parlemen membuat 

keputusan-keputusan yang dilakukan dengan cara voting sangat 

menguntungkan PDI-P”   

 Dari pernyataan diatas diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh PDI-P 

memang benar-benar digunakan secara maksimal untuk bisa mendominasi dalam 

legislatif.  

 Semenatara itu pada masa jabatan 2004-2009 munculah Samanhudi Anwar 

sebagai Ketua DPRD Kota Blitar. Formasi kekuatan PDI-P tidak jauh berbeda 

pada masa jabatan sebelumnya, adanya kader-kader PDI-P di setiap alat 

kelengkapan. Pada periode 2004-2009 jumlah kursi PDI-P di legislatif turun 

menjadi 7 kursi dari keseluruhan total 25 kursi. Penurunan jumlah kursi 

disebabkan adanya partai-partai baru yang mengikuti pemilihan umum tahun 2004 

seperti Hanura dan Demokrat. Demokrat partai baru yang mampu menarik simpati 

masyarakat Kota Blitar dengan memperoleh 3 kursi di legislatif.  

 Pada masa jabatan 2004-2009 diharapkan Demokrat mampu membuat 

perlawan terhadap dominasi PDI-P di legsilaif, sehingga ada kontrol dari partai 

politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa jabatan 2004-2009 

Demokrat dan Hanura yang menjadi partai baru dalam legislatif mampu 
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 Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Soewoko jln Kalimantan pada tanggal 15 Juli 2017 



 

memberikan kontrol akan dominasi PDI-P di legislatif, meskipun Hanura pada 

saat itu hanya memiliki satu kursi di legislatif. Akan tetapi kekuatan PDI-P masih 

belum dapat diimbangi dikarenakan jabatan-jabatan di setiap alat kelengkapan 

DPRD masih dikuasai oleh PDI-P. Berikut data Komisi pada masa Jabatan 2004-

2009 : 

Tabel 5.6  Komisi DPRD Kota Blitar masa Jabatan 2004-2009 

KOMISI A SUJITO KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

SUGENG SANTOSO 

WAKIL KETUA MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

Drs. AKBAR HARIR 

SEKRETARIS MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

Drs. SUPRIONO ANGGOTA 

 

LADIJONO ANGGOTA 

   KOMISI B HENRY SUPRAPTO KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 
NIXSON SIHOMBING, S.Th WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

LUMATUS SANAYAH, 

S.Pd 

SEKRETARIS MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

ENDANG WIDARWATI ANGGOTA 

 

SOEWOKO ANGGOTA 

 

BAIHAQI, S.Ag ANGGOTA 

   
KOMISI C 

GLEBOT CATUR ARIJANTO, 

SH KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

SUTANTO WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

Drs. HERI SUKOTJO SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA 

 

SUPARMININGSIH ANGGOTA 

 

H. MARDIONO, SH ANGGOTA 

 

ACHMAD FAUJI, S.Ag ANGGOTA 

   KOMISI D dr. SYAHRUL ALIM KETUA MERANGKAP ANGGOTA 

 

M. AGUS JOHAR 

TONTOWI S.Psi 

WAKIL KETUA MERANGKAP 

ANGGOTA 

 

BASUKI RAHMAT, Amd SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA 

 

KH. ACHFAS ZEN ANGGOTA 

 

drh. MAS TRANGGONO ANGGOTA 

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Blitar 



 

 Selanjutnya pada masa jabatan 2009-2014 jumlah kursi PDI-P semakin 

berkurang diikuti dengan naiknya elektabilitas partai Demokrat. PDI-P 

memperoleh 6 kursi yang berarti memiliki kesimbangan dalam jumlah kader dari 

partai Demokrat yang juga memperoleh 6 kursi. Pada masa jabatan 2009-2014 

kekuatan PDI-P di legislatif mendapat perlawan dari Demokrat, hanya saja 

Demokrat masih belum bisa merebut kedudukan ketua DPRD dari dominasi PDI-

P.  

 Pada masa jabatan 2014-2019 Demokrat yang dianggap dapat menjadi 

penyeimbang kekuatan PDI-P di legislatif ternyata salah. Pasalnya pada masa 

jabatan 2014-2019 terjadi perubahan yang signfikan dalam jumlah penguasaaan 

kursi di DPRD, yaitu 10 kursi dari total 25 kursi. Hanya saja formasi kekuatan 

PDI-P sedikit berbeda, dimana PDI-P hanya mengambil satu jabatan ketua komisi 

I. Komisi yang berhubungan dengan pendidikan disinyalir akan ada korelasi 

program sekolah gratis yang digulirkan oleh Walikota.  

 

 



 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

 Penilitian yang berawal dari dominasi PDI-P sejak tahun 1999-2014, 

penulis telah menyimpulkan beberapa hal mengenai dominasi PDI-P di Kota 

Blitar, yaitu : 

1. Dominasi konstestasi PDI-P dalam pemilihan umum sejak tahun 1999-

2014, Kawula Alit yang bukan organisasi sayap PDI-P dapat menjadi 

lumbung suara bagi PDI-P 

2. Sosok Soekarno menjadi magnet bagi masyarakat Kota Blitar yang 

membawa dampak positif bagi PDI-P dalam pemilihan umum. 

3. Banyaknya masyarakat menengah ke bawah atau yang disebut rakyat kecil 

sangat diperhatikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dibuat, meski 

terdapat unsur politik yang termuat didalamnya.  

4. Kekuatan PDI-P  di parlemen dan eksekutif menjadikan PDI-P dapat 

melakukan visi dan misi partai 

5. Adanya unsur politis dalam mutasi dan pengangkatan pejabat struktural di 

Kota Blitar 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 Saran 

 Dominasi PDI-P yang berlangsung sejak tahun 1999-2014 terdapat 

bebarapa hal yang perlu dikritisi : 

1. Kebijakan yang diambil pemerintah sehrusnya tidak memandang individu, 

karena hal tersebut tidak sesuai dengan ideologi pancasila. Keadilan Bagi 

Seluruh Rskyat Indonesia, kebijakan sekolah gratis yang digulirkan 

seharus dapat dirasakan oleh semua peserta didik di Kota Blitar. 

2. Kedepan diharapkan ada perlawanan dari partai oposisi baik dalam 

pemilihan umum, atau dalam pengambilan keputusan 

3. Dominasi PDI-P di Kota Blitar harus ada pengawalan dari seluruh elemen 

baik dari pemerintah atau masyarakat, agar tidak timbul KKN. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku  

 

Affan, Muhammad, 2011. Persentasi berjudul “Kepartaian dan Pemilu dalam 

Sistem Politik Indonesia”.  

 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Eriyanto, 2000, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: 

Lkis. 

 

Satori, Djam’an, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit Alfabeta. 

 

Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. 

 

Soenarko, H.  Public Policy.  Surabaya: Airlangga University. 2003 

 

Jurnal  

 
Lingkaran Survei Indonesia. “Lengserkah Dominasi Demokrat dari Kekuasaan?”. 

dalam Rilis Survei 17 Juni 2012. Jakarta: LSI. 2012.  

 

Lingkaran Survei Indonesia. “Pilkada dan Penguasaan Partai Politik”. dalam 

Kajian Bulanan Edisi 03- Juli 2007. Jakarta: LSI. 2007.  

 

Bogaards, Matthijs, “Counting Parties and Identifying Dominant Party System in 

Africa”. dalam European Journal of Political Research Vol. 43, 2004.  

 

Trijono, Lambang, “Paradoks Demokrasi di Indonesia: Kerusuhan Pada Masa 

Kampanye Pemilu 1997,” dalam JSP Vol. I, No. 2, November, 1997. 

Yogyakarta: JSP. 
 

Seminar 

Muhammad Affan.2011. Persentasi berjudul “Kepartaian dan Pemilu dalam 

Sistem Politik Indonesia”. 
 

Arsip dan Dokumen Pemerintahan Kota Blitar 

Hasi l rekapitulasi Pemilu tahun 1999 KPUD Kota Blitar. 

Hasi l rekapitulasi Pemilu tahun 2004 KPUD Kota Blitar. 



 

Hasi l rekapitulasi Pemilu tahun 2009 KPUD Kota Blitar. 

Hasil rekapitulasi Pemilu tahun 2014 KPUD Kota Blitar. 

Draft surat keputusan sekretariatan DPRD Kota Blitar 

Wawancara 

Wawancara dengan Samanhudi Anwar sebagai Ketua Kawula Alit 

Wawancara dengan Soewoko Anggota Partai Golkar yang menjabat sebagai 

anggota PDRD kota Blitar masa jabatan 1999-2004 

Wawancara dengan Kadiv Humas KPUD Kota Blitar tentang pelaksanaan pemilu 

di Kota Blitar 

Wawancara dengan Irfan Anshori wartawan LKBN ANTARA tentang pelaksanan 

pemilu di Kota Blitar 

Wawancara dengan ToTok Sugairto anggota DPRD dari partai PKB 

Wawancara dengan Purnawan Buchori tokoh masyarakat tentang kekuatan PDI-P 

Wawancara dengan Aris Prasetyo alumni STMN 1 Blitar 

Wawancara dengan Apris Novita alumni SMAN 1 BLITAR 

Wawancara dengan Angga Prasetya alumni SMAN 2 BLITAR 

Wawancara dengan Abilia Sesa Nugraha Putri alumni SMAN 3 BLITAR 

Website 

Tempo.co 

Blitar.go.id 

 

 

 

 



 

 



  

 

 

Bagan Struktur DPC PDI-P Kota Blitar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wakabid Pembangunan 

Manusia dan 

Kebudayaan 

Dedik Hendrawanto, ST 

Wakabid Komukasi 

Politik 

Sukardji 

Wakabid Pemenangan 

Pemilu 

Said Nofandi, ST 

Wakabid Organisasi 

Hendry Pradipta 

Anwar 

Wakabid Kaderisasi 

Drs. Sugeng Praptono 

Wakabid Kehormatan 

Drs. Zaenal efendi 

Ketua 

Muh. Samanhudi Anwar 

Wakabid Ekonomi 

Islan Gatot Imbata 

Wakabid Perempuan 

dan Anak 

Indri Kuswati 

Sekretaris 

Glebot Catur 

Arijanto 

Wasekbid Internal 

Drs. Siswandi Irianto 

Wasekbid Program 

Lisi Sri Sumiarsih, 

SH 

Bendahara 

Sutanto, SH 

Wabenbid Inventarisasi 

dan Kekayaan Partai 

Syahrul Alim 



  

 

Dokumentasi wawancara dengan Soewoko Anggota DPRD tahun 1999-2004 dari Partai 

Golkar 

 

Dokumentasi wawancara dengan Irfan Anshori wartawan LKBN ANTARA 

 

Fasilitas buku sebagai implementasi program sekolah gratis  

 



 

 

Wawancara dengan Slamet Pujianto 

 

Wawancara dengan alumni SMAN 3 Blitar 
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