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ABSTRAK 

Nabil Lintang Pamungkas, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2019, Analisis 

Electoral Geography Terhadap Basis Suara Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) Pada Pemilu 2009 dan 2014 Kabupaten Situbondo. Tim Pembimbing : 

Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP. dan Resya Famelasari, S.Sos., M.Sos.sc. 

 

Penelitian ini menganalisis persebaran perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) di Kabupaten Situbondo. Tujuan penelitian ini untuk 

memahami tren PPP yang stabil dalam persebaran suara. Pada pemilu 2009 

perolehan suara PPP sebesar 89.709 suara dengan memperoleh 11 kursi, 

sedangkan pada pemilu 2014, PPP mendapatkan 87.471 suara dan 9 kursi. 

Perolehan suaranya pada pemilu 2009 dan 2014 selalu diatas 20%. PPP Situbondo 

memiliki basis massa yang cukup banyak untuk mempertahankan perolehan suara 

pada saat pemilu berlangsung. Melalui peristiwa tersebut, penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan didukung data-data kuantitatif seperti 

perolehan suara setiap kecamatan, dan penelitian ini juga menggunakan analisis 

Koefisien Analisis Geografi (KAG) dan Location Quotient (LQ) untuk 

mengetahui persebaran perolehan suara dan basis suara yang dimiliki. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih yang setia, akan tetap terus memilih 

PPP ketika pemilu diselenggarakan kembali. Perolehan suara yang didapatkan 

oleh PPP, tidak lepas dari peran tokoh agama tersebut beserta masyarakat 

santrinya, tokoh tersebut mampu menngubah perubahan terhadap partai yang 

berlambang ka’bah ini. 

Kata Kunci:  Pemilu, Partai Politik, Electoral Geography. 
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ABSTRACT 

Nabil Lintang Pamungkas, Bachelor Programm, Study Political Science, 

Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Brawijaya 

Malang, 2019. Electoral Geography Analysis of Persatuan Pembangunan 

Party (PPP) to  Votes Bases in the 2009 and 2014 Elections in Situbondo 

Regency. Supervised by: Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP. and Resya 

Famelasari, S.Sos., M.Sos.sc. 

  

This study discusses the analysis of distribution of United Development Party 

(PPP) the vote acquisition in Situbondo. The purpose of this study is to understand 

the stable trend of PPP in the distribution of voices. In the 2009 election, PPP 

received 89,709 votes with 11 seats, while in the 2014 election, PPP received 

87,471 votes and 9 seats. The vote in the 2009 and 2014 elections was always 

above 20%. PPP Situbondo has a large enough mass base to hold the vote when 

the election is starting. Through this event, this study uses qualitative methods 

supported by quantitative data such as the vote acquisition of each sub-district, 

and this study also uses the analysis of "Geography Analysis Coefficient" (KAG) 

and "Location Quotient" (LQ) to determine the distribution and bases of votes 

owned. The results of this study show that loyal voters will continue to vote for 

PPP when elections are held again. The results voted by PPP cannot be separated 

from the role of the religious leader and his students, the figure is able to make 

changes to the party bearing the symbol of ka'bah.  

Keywords: Elections, Political Party, Electoral Geography. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Terbukanya era reformasi pada tahun 1998 membawa angin segar bagi 

demokrasi di Indonesia. Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi 

yakni dengan adanya sejumlah partai politik yang sebagai salah satu instrumen 

politik dalam menampung aspirasi politik warga negara. Ketika era reformasi 

muncul, kebebasan berpendapat di ruang publik yang menjadi dorongan utama 

masyarakat untuk menurunkan rezim Orde Baru, kebebasan berpendapat di muka 

umum dapat terselenggara dengan baik apabila terdapat kebebasan pers dalam 

memberikan informasi kepada khalayak umum. Perubahan yang dialami pasca-

Orde Baru, terdapat pada sistem demokrasi yang ada, adanya 2 parpol dan 

Golonga Karya membuat aspirasi rakyat menjadi terbatas, ketika pemilu 1998 

diselenggarakan, terdapat 48 partai politik yang bertarung, hal ini membuktikan 

bahwa terdapat perubahan dari sistem demokrasi dan sistem kepartaian yang 

awalnya menggunakan sistem multi-partai terbatas menjadi multi-partai tidak 

terbatas guna menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpendapat dan berserikan 

di negara demokrasi. 

Dengan memperhatikan demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia 

sebagai hal yang sangat penting dan menjadi pembahasan utama pada era 

reformasi, sebab hal ini yang mendorong masyarakat Indonesia turut 

berpartisipasi sistem multi-partai yang tidak terbatas. Sistem multi-partai tidak 
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terbatas berangkat atas dasar agar tidak adanya dominasi satu partai politik saja 

dan masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya dan perilaku dalam politk 

mampu terwadahi dan berorganisasi dengan baik guna mengontrol kebijakan 

pemerintah. 

Undang Undang no 2 tahun 1999 adalah salah satu tanda di mana awal 

kembalinya sistem kepartaian multipartai tidak terbatas di Indonesia. Reformasi 

politik telah mengantarkan negeri ini ke dalam sistem politik yang demokratis, 

yaitu setiap partai politik memiliki kebebasan yang sama dalam berpartisipasi, 

berkompetisi untuk memengaruhi, dan bahkan berebut kekuasaan.1 Perubahan 

yang diinginkan adalah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak 

mendominasi kehidupan politik secara menyeluruh, sebaliknya kekuatan eksekutif 

dan legislatif diharapkan menjadi setara seperti yang diamanatkan UUD 1945.2 

Hal ini menjadi bukti bahwa telah berlangsungnya transisi demokrasi di 

Indonesia, yang dimaksud adalah peralihan kekuasaan dari yang awalnya 

menganut sistem multi partai terbatas yang hanya diikuti oleh 2 partai politik (PPP 

dan PDI) dan 1 Golongan Karya (Golkar) menuju sistem multi partai yang tidak 

terbatas. Sistem multi partai yang telah ditetapkan saat era reformasi mengundang 

lahirnya sejumlah partai politik baru yang mendaftar menjadi peserta pemilu 

selanjutnya. Menurut Firmanzah, fenomena ini merupakan gejala yang sangat 

menarik dilihat, banyak yang mengatakan ini merupakan euforia politik dan ada 

juga yang mengatakan ini merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa 

                                                           
1Mufti, Muslim. 2013. KekuatanPolitik di Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 242. 
2Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 

449. 
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lahirnya berbagai organisasi dan partai politik merupakan langkah baru dan 

harapan baru dalam sistem politik di Indonesia.3 

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, salah satu kegiatan menyalurkan 

aspirasi politik masyarakat yaitu melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu 

menjadi penting karena digunakan untuk mengisi keanggotaan di lembaga 

perwakilan. Penyelenggaraan pemilu pasca reformasi diharapkan adanya 

perubahan secara kualitatif dari pemilu sebelumnya, dan menjunjung tinggi asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil). 

Pasca reformasi, peta perpolitikan di Indonesia dibuat menarik oleh para 

elite politik nasional. Dengan banyaknya partai-partai politik baru yang mendaftar 

sebagai peserta pemilu di tahun 1999, hal ini merupakan fenomena baru bagi 

Indonesia di awal masa peralihan kekuasaan, dan menjadi menarik untuk dikaji 

lebih dalam karena dengan bermunculnya partai politik baru memungkinkan 

adanya dinamika dalam dunia perpolitikan Indonesia. Saat awal masa reformasi, 

tercatat telah diselenggarakan pemilu sebanyak 4 kali yaitu pemilu 1999, pemilu 

2004, pemilu 2009 dan pemilu 2014. Dari penyelenggaraan pemilu di era 

reformasi menghasilkan jumlah partisipasi politik atau peserta pemilu yang 

berbeda-beda setiap pemilu diselenggkaran, bahwa terdapat 48 partai politik 

                                                           
3 Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era 

Reformasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 25. 
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peserta pemilu 1999, 24 parpol di tahun 2004, 38 parpol di tahun 2009 dan 12 

parpol peserta pemilu di tahun 2014.4 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu peserta pemilu 

yang bertahan sejak orde baru hingga era reformasi sekarang. Dibandingkan 

dengan partai politik lainnya di era Orde Baru, hanya PPP yang dapat bertahan 

hingga sekarang, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak mampu bertahan 

ketika era reformasi mulai terbuka, PDI Soerjadi kemudian memutuskan untuk 

menggantikannya dengan partai baru, Megawati yang pada saat itu merupakan 

rivalnya, turut mendirikan reformasi struktural pada parpol yang akhirnya menjadi 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal tersebut juga dialami oleh 

Golkar, turunnya rezim represif Soeharto, mengantarkan Golkar yang pada 

awalnya bukan sebagai parpol, dan pasca-reformasi 1998, Golkar mau tidak mau 

harus mengikuti konstelasi politik yang ada dan pada akhirnya mendirikan Partai 

Golongan Karya (PG). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 

Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul 

Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia 

(PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai 

yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk 

itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat 

Islam”. PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat 

Partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan 

                                                           
4 Nur Hakim, Rakhmat. 2018. Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-

dari-masa-ke-masa diakses pada tanggal 09 Juli 2018 , Pukul 13:12 WIB. 
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pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu 

adalah; KH Idham Chalid (Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama);H.Mohammad 

Syafaat Mintaredja, SH (Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)); Haji 

Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII); Haji Rusli Halil (Ketua Umum Partai 

Islam Perti); dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di 

Fraksi DPR).5 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat awal pendiriannya yakni 

berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah, akan tetapi, dalam perjalanannya, 

akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas 

Islam dan menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem politik dan 

peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP 

tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai 

berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai 

dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan 

oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan 

lambang Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 

1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap 

berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 

2011 bahwa: Tujuan PPP adalah “Terwujudnya masyarakat madani yang adil, 

makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan 

                                                           
5 Anonim. 2016. Sejarah Terbentuknya PPP. http://ppp.or.id/page/sejarah.htmldiakses pada 

tanggal 20 Agustus 2018, Pukul 20:48 WIB. 
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Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu 

Wataala.” 

Pada awal pendiriannya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 

perolehan suara secara signifikan cukup besar. Pada pemilu 1977, PPP 

memperoleh suara sebesar 18.745.565 atau 29,29% perolehan suara secara 

nasional yang menempatkan PPP memiliki 99 kursi dari 360 kursi DPR RI yang 

diperebutkan. Dengan hasil ini, PPP menempati posisi kedua dari 3 partai 

lainnya.6 Karena kondisi saat pemilu 1977, menggunakan sistem multi-partai 

sederhana, yang hanya terdapat 2 parpol; PDI, PPP dan 1 Golongan Karya 

(Golkar). Melihat secara historis pembentukan partai ini, sudah sangat sewajarnya 

untuk mendapatkan suara yang signifikan cukup besar, karena PPP merupakan 

wadah aspirasi bagi umat Islam, dan merupakan penggabungan dari partai-partai 

yang berasaskan Islam. 

Tabel 1. 1 Perolehan suara PPP Pemilu Nasional 1977 - 2014 

Pemilu Suara % Kursi % 

1977 18.745.565 29,29 99 27,12 

1982 20.871.880 27,78 94 29,29 

1987 13.701.428 15,97 61 27,78 

1992 16.624.647 17,01 62 15,97 

1997 25.340.028 22,43 89 17,00 

1999 11.329.905 10,71 58 12,55 

2004 9.248.764 8,15 58 10,54 

2009 5.544.332 5,33 38 6,78 

2014 8.157.488 6,52 39 6,96 
Sumber : KPU, Diolah oleh Peneliti 2018.  

                                                           
6 Anonim. 2018. Pengumuman Hasil Pemilu. 

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 diakses pada tanggal 

20Agustus 2018, Pukul 21:49 WIB. 
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Pada pemilu 1982, PPP memperoleh suara sebesar 20.871.880 atau 

27,78% perolehan suara secara nasional. Dengan hasil ini PPP memperoleh 

sebanyak 94 kursi dari 364 kursi keseluruhan. Pemilu 1987, PPP mendapatkan 

suara sebesar 13.701.428 atau 15,97 % perolehan suara nasional. Hasil ini 

menempatkan PPP memperoleh sebanyak 61 kursi dari 400 kursi keseluruhan. 

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa PPP mengalami penurunan suara sejak 

1977 sampai 1992. Dalam hal ini penurunan suara yang dialami oleh PPP 

disebabkan oleh semakin menguatnya Golongan Karya (Golkar) yang menjadi 

partai pemerintah saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat pemilu 1997, PPP 

mengalami peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan pemilu sebelumnya 

yang terus mengalami penurunan, perolehan suara yang didapat sebesar 

25.340.028 suara dan mendapatkan sebanyak 89 kursi di parlemen.  

Di awal masa reformasi, justru PPP mengalami penurunan, PPP 

mengantongi suara sebesar 11.329.905 suara atau memperoleh sebanyak 58 kursi 

di parlemen. Hasil pada pemilu 1999, PPP mengalami penurunan disebabkan 

banyaknya partai-partai baru bermunculan. Saat sistem multi-partai tidak terbatas 

diputuskan, partai-partai baru yang berasaskan pada keagamaan mulai 

bermunculan seperti PAN, PNU, PBB, PKB, dll. Hal ini menyebabkan adanya 

fragmentasi suara umat muslim dalam memberikan suaranya, salah satu 

contohnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipelopori oleh 

Abdurrachman Wahid (Gus Dur) yang mendapatkan suara mayoritas dari warga 

Nahdlatul Ulama (NU) pada saat itu. Secara sejarah pendiriannya, PPP didirkan 

oleh salah satu tokoh NU, tidak dapat dipungkiri bahwa PPP juga 
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menggantungkan sebagian suaranya pada warga-warga NU. Kemerosotan suara 

yang diperoleh menjadi ancaman tersendiri bagi internal PPP, pasalnya pada 

pemilu selanjutnya, tahun 2004, PPP hanya mengantongi suara sebesar 5.248.764 

atau 8,15% perolehan suara secara nasional dengan memperoleh sebanyak 58 

kursi dari 560 kursi keseluruhan. Penurunan suara pada PPP terus berlanjut pada 

pemilu 2009 dan 2014, pasalnya, PPP tidak memiliki sosok yang dapat menjadi 

figur dalam memperoleh suara pada pemilu. Berdasarkan hasil survei Alvara, 

tingkat elektabilitas PPP berada pada angka 1,8 persen. Menurut Ali, Direktur 

Eksekutif Alvara Research Center, terdapat 3 partai politik yang terancam tidak 

lolos Parliamentary Threshold (PT) yaitu PPP, Nasdem, dan PAN, ketiga partai 

tersebut harus bekerja keras untuk dapat memperoleh suara yang melebihi PT 

yakni sebesar 4%.7. Lembaga survei LSI Denny JA, juga menyebutkan bahwa 

PPP, terancam tak lolos parlemen pada pemilu selanjutnya, Ardian Sopa 

mengatakan bahwa elektabilitas PPP hari ini hanya mencapai 3%,8 PPP perlu 

mencari faktor utama pendongkrak suara jika ingin memastikan lolos ke 

parlemen. Hal ini menjadi pembelajaran dalam internal parpol itu sendiri untuk 

memperbaiki dan melihat faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan 

suara secara signifikan. 

                                                           
7 Erdianto, Kristian. 2018. Survei Alvara : PPP, Nasdem dan PAN Terancam Tak Lolos ke 

Parlemen. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/06010461/survei-alvara-ppp-nasdem-

dan-pan-terancam-tak-lolos-ke-parlemendiakses pada tanggal 21 Agustus 2018, Pada Pukul 04:23 

WIB. 
8 Ihsanuddin. 2019. Survei LSI: 6 Partai Tak Lolos ke DPR, 5 Partai Belum Aman. 
https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18191471/survei-lsi-6-partai-tak-lolos-ke-dpr-5-

partai-belum-aman diakses pada tanggal 08 Maret 2018, Pada Pukul 14:30 WIB 
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Melihat kemerosotan suara yang terus menerus dialami oleh PPP pada 

level nasional, justru berbanding terbalik ketika perolehan suara yang dikantongi 

PPP pada level lokal, khususnya Kabupaten Situbondo yang secara mayoritas 

merupakan penduduk muslim. Kabupaten Situbondo adalah 

sebuah kabupaten di Jawa Timur dengan pusat pemerintahan dan ibukota 

Kabupaten terletak di kecamatan Situbondo. Kabupaten ini terletak di daerah 

pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan 

tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan.9 Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Situbondo, mengantongi perolehan 

suara yang bisa dikatakan sangat stabil. Pada pemilu 2004 sampai 2014, perolehan 

suara PPP di Situbondo selalu berada diatas 20% perolehan suara keseluruhan di 

Kabupaten Situbondo. 

Tabel 1. 2 

Perolehan Suara Pemilu 2009 dan 2014 Kabupaten Situbondo 

No Partai Politik Pemilu 2009 % Pemilu 2014 % 

1 Partai Demokrat 46.312 13.08 % 25.898 6.38 % 

2 PDIP 35.682 10.07 % 39.214 9.67 % 

3 PPP 89.709 25.33 % 87.471 21.57 % 

4 PKB 27.341 7.72 % 96.492 23.8 % 

5 Gerindra 9.310 2.62 % 30.940 7.63 % 

6 PKNU 77.774 21.96 % - - 

7 PAN 10.614 2.99 % 11.529 2.84 % 

8 Golkar 24.261 6.85 % 52.489 12.94 % 

9 Hanura 11.547 3.26 % - - 

10 PKS 7.069 1.99 % 20.920 5.16 % 
Sumber : KPUD Situbondo, Diolah oleh Peneliti, 2018. 

                                                           
9 Anonim. 2017. Sejarah Kabupaten Situbondo. https://situbondokab.go.id/sejarah-

situbondo/diakses pada tanggal 10 Juli 2018, Pukul 22:35 WIB. 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jika perolehan suara PPP 

mengalami penurunan suara. Namun, penurunan yang dialaminya tidak secara 

signifikan dikarenkan perolehan suara PPP tetap berada diatas 20% perolehan 

suara keseluruhan dan mendapatkannya pada posisi suara terbesar kedua pemilu 

2014 yang saat itu kalah bersaing dengan PKB.  

 

Gambar 1.1  

Peta Dapil Kabupaten Situbondo 

Sumber : infopemilu.kpu.go.id diakses pada 22 Agustus 2018 

Berdasarkan gambar di atas, wilayah pemilihan Kabupaten Situbondo 

memiliki enam Daerah Pemilihan (Dapil). Perolehan suara yang didapatkan oleh 
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PPP mengalami penurunan, meskipun mengalami penurunan, setidaknya PPP 

pada level lokal Situbondo mampu bertahan ditengah merosotnya suara secara 

nasional. Pada pemilu 2004, PPP memperoleh sebesar 102.536 suara yang 

menempatkan kader-kadernya duduk di kursi DPRD sebanyak 12 orang. Di tahun 

2009, perolehan yang didapatkan sebesar 89.709 suara atau 11 kursi di DPRD, 

meskipun secara nominal mengalami penurunan, PPP keluar menjadi pemenang 

dalam kontestasi pemilu tahun 2009, disusul dengan Partai Kebangkitan Nasional 

Ulama (PKNU) dan Partai Demokrat. Pada tahun 2014, PPP kembali mengalami 

kemunduran meskipun tidak secara signifikan, perolehan suara yang dikantongi 

sebesar 87.471 suara atau 9 kursi di DPRD. Secara mengejutkan, PKB mampu 

bangkit dari keterpurukan di tahun 2009, pasalnya, PKB yang di tahun 2009 

hanya memperoleh 27.341 suara, meningkat secara drastis pada pemilu 2014 

sebesar 96.492 suara.10 

Tabel 1. 3 

Perolehan Suara PPP Wilayah Tapal Kuda Pemilu 2009 & 2014 

Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kursi Pemilu 2014 Kursi 

Situbondo 89.709 11 Kursi 87.471 9 Kursi 

Bondowoso 38.469 5 Kursi 54.728 5 Kursi 

Banyuwangi 27.692 2 Kursi 49.349 4 Kursi 

Jember 48.018 3 Kursi 77.848 3 Kursi 

Lumajang - 2 Kursi 38.409 2 Kursi 

Kab. Probolinggo 77.457 9 Kursi 60.203 5 Kursi 

Kota Probolinggo 8.568 2 Kursi 11.914 3 Kursi 
Sumber : Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, 2018. 

Hal ini menjadi menarik dibahas, karena perolehan suara yang didapatkan 

oleh PPP Kabupaten Situbondo meskipun secara nominal menurun, perolehan 

                                                           
10 Anonim. 2018. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014. http://kab-situbondo.kpu.go.id/ diakses 

pada tanggal 22Agustus 2018, Pukul 21:36 WIB. 
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suara PPP dapat dikatakan stabil, karena pada dasarnya PPP selalu berada di 

posisi pertama maupun kedua dalam kontestasi pemilu. Dapat dilihat di tabel 1.5, 

telah dipaparkan data perolehan suara PPP di wilayah Tapal Kuda (Jawa Timur 

bagian timur), hanya Kabupaten Situbondo yang dapat mempertahankan basis 

suara partainya, perolehan suaranya relatif tetap (konstan) dan dominan meskipun 

tren daerah di sekitarnya menurun maupun meningkat secara signifikan. Dari data 

suara yang diperoleh PPP yang kemudian menjadi dasar argumen peneliti 

bahwasanya identitas kepartaian khususnya PPP di Situbondo masih mengakar 

kuat. Di samping itu, ketika identitas partai cukup kuat, maka terdapat basis 

kantong suara yang dimiliki oleh sebuah partai. Basis-basis suara tersebut yang 

akan dibahas secara luas melalui kajian Electoral Geography. 

Secara aplikatif geografi dapat berperan dalam memberikan informasi 

spasial dan distribusi keruangan sebaran kantong suara partai politik. Dalam hal 

ini kajian geografi politik terdapat relasi yang kuat antara budaya, struktur sosio-

ekonomi, dan pola ruang pada pendistirbusian kekuasaan.11Kajian ini akan 

membantu penyajian data spasial dan temporal dari hasil pemilihan umum di 

suatu wilayah, dalam geografi politik pemilihan umum menekankan pada lingkup 

pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan spasial (perilaku) terhadap 

pemilihan umum. Serta dikaji juga mengenai Electoral Geography dan 

pengorganisasian spasial dalam suatu daerah pemilihan serta penyimpangan 

                                                           
11K. Morad dan R. Majid., Explanation of relationship between Geography and Elections 

(Electoral Geography). Geopolitics Quarterly. Volume: 10, No 4, Winter 2015, hlm 103. 
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Pemilu, akibat kesalahan sistem organisasi ruang, sehingga penduduk di suatu 

wilayah tidak memiliki wakil di parlemen.12 

Landasan utama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus 

analisis Electoral Geography Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten 

Situbondo adalah peneliti ingin mengetahui distribusi basis suara pemilu yang 

dilakukan oleh DPC PPP Situbondo sebagai upaya mempertahankan basis suara 

pada pemilu legislatif Situbondo. Alasan lainnya mengapa penelitian ini dilakukan 

karena PPP Situbondo mampu mempertahankan basis suaranya pada pemilu 2009 

dan 2014. Menurut pandangan peneliti, penting bagi kasus ini diteliti lebih 

mendalam secara akademik untuk mencari tahu hal-hal serta upaya-upaya apa saja 

yang telah PPP Situbondo lakukan dalam kontestasi politik di Indonesia. Dengan 

penjelasan alasan dan tujuan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan serta 

gambaran permasalahan, maka peneliti akan melaksanakan penelitian dengan 

judul “Analisis Electoral Geography Terhadap Basis Suara Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) Pada Pemilu 2009 dan 2014 Kabupaten Situbondo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran kondisi dan permasalahan yang telah disampaikan 

tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana 

Electoral Geography Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk 

persebaran dan perolehan suara di Kabupaten Situbondo pada pemilu tahun 2009 

dan 2014? 

                                                           
12 Yadav, J. S. 1996.Intisari Pemikiran Tentang Geografi Politik, hlm 9. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pola Electoral Geography 

terhadap persebaran suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Situbondo dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan 

wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan terhadap 

fenomena tersebut. 

2. Untuk mengetahui pola-pola perseberan suara terhadap basis-basis 

pemilih serta menganalisis keterkaitan atau pengaruh antara faktor 

sosiologis masyarakat dengan perolehan suara partai politik khususnya 

PPP pada pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 di Kabupaten 

Situbondo. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penyusunan penelitian yang dilakukan oleh setiap mahasiswa Program 

Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat dari 

penelitian antara lain: 

1. Memberikan gambaran mengenai analisa geografi yang berkaitan 

dengan basis pemilih partai politik pada pemilu 2009 dan 2014. 

2. Memberikan informasi wilayah yang berkaitan dengan corak politik 

wilayah tersebut yang mempengaruhi pilihan politik pada 

penduduknya. 
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3. Membantu para aktor politik atau pimpinan partai politik dalam 

menyusun strategi kampanye di tiap-tiap wilayah. 

4. Menambah khazanah penelitian akademik bagi studi Ilmu Politik, 

khususnya pada sistem pemilu sehingga dapat menjadi acuan bagi 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, khususnya oleh civitas 

akademika Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

Pada sub-bab landasan teori, menggunakan analisis Electoral Geography, 

yang memfokuskan dan mengetahui secara mendalam terkait pola ruang basis 

suara partai politik. Geografi politik merupakan kajian yang menggabungkan dua 

disiplin ilmu yaitu ilmu geografi dan politik. Menurut Ad Hoc Commitee on 

Geography, Association of American Geographers, geografi politik adalah 

sebagai kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses 

politik. Geografi politik merupakan bagian dari geografi manusia yang 

memperhatikan salah satu aspek tertentu dari hubungan manusia dan alam, serta 

segala bentuk tipikal hubungan antara faktor-faktor geografis dan entitas politik.13 

Definisi geografi politik yang lebih detail, telah dikemukakan oleh Kaperson dan 

Minghi, bahwa geografi politik merupakan studi tentang struktur keruangan dan 

kewilayahan proses-proses politik dan sistem-sistem sosial, serta interaksi antara 

proses dan sistem politik, secara sederhana merupakan analisis keruangan terkait 

fenomena politik.14 Dalam hal ini berbeda dengan geographer lainnya, misalnya, 

Cressey yang menjelaskan bahwa geografi politik merupakan tindakan penerapan 

prinsip-prinsip geografi untuk memahami masalah-masalah politik dalam negara 

dan internasional. Untuk itu perlu pertimbangan fakta-fakta mengenai lokasi, 

                                                           
13 Glassner, M.I. 1993. Political Geography. New York: Jhon Wiley & Sons Inc, hlm 3. 
14 Ibid hlm 4. 
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perbatasan dan koherensi internal yang berkaitan dengan usaha penyejahteraan 

bangsa.15 

Berdasarkan dari beberapa definisi geografi politik tersebut, bahwa kajian 

geografi politik cakupannya sangat luas, yang juga akan bersinggungan pada 

Electoral Geography di Indonesia. Dalam studi geografi politik, yang menjadi 

penekanan adalah analisis terkait komponen geografi dan komponen politik yang 

saling berinteraksi dalam konteks keruangan. 

2.1.1 Electoral Geography 

Secara aplikatif geografi dapat berperan dalam memberikan informasi 

spasial dan distribusi keruangan sebaran kantong suara partai politik. Dalam hal 

ini kajian geografi politik terdapat relasi yang kuat antara budaya, struktur sosio-

ekonomi, dan pola ruang pada pendistirbusian kekuasaan.16John Agnew dalam 

mendefinisikan ruang dan tempat, terdapat perbedaan secara signifikan dari pola 

terbentuknya ruang, proses politik didalamnya dan terdapat pengalaman manusia 

yang berbeda-beda sehingga dapat membentuk sebuah ruang yang didalamnya 

terdapat aktivitas-aktivitas masyarakat , ia menjelaskan : 

“Tempat adalah representasi dari pertemuan seseorang dengan 

orang lain dan lingkungannya didalam suatu ruang. Ini mengacu 

pada bagaimana kehidupan sehari-hari diperlihatkan didalam ruang 

dan hal tersebut menjadi sebuah makna bagi kelompok dan 

organisasi tertentu. Ruang dapat dianggap 'top-down,' didefinisikan 

oleh beberapa aktor yang kuat memaksakan kontrol mereka kepada 

orang lain disekitarnya. Tempat dapat dianggap sebagai 'bottom-

up,' mewakili pandangan dan tindakan dari rakyat yang lebih 

spesifik. Tempat-tempat cenderung dilokalisasi ketika dikaitkan 

                                                           
15 Suharyono dan Moch Amien. 1994. Pengantar Geografi Filsafat. Jakarta: Direktoral Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 110. 
16 K. Morad dan R. Majid., Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

dengan yang mudah dikenal, seperti 'di rumah'. Tetapi mereka juga 

bisa menjadi area yang lebih luas, tergantung pada pola kegiatan, 

koneksi jaringan, dan proyeksi perasaan yang berkaitan, 

kenyamanan, dan kepemilikan ... [Place] juga merupakan ruang 

kehidupan sehari-hari yang terus dibentuk dan direformasi di dunia 

yang terus menerus menyusut secara teknologi dan ekonomi”17 

 

Kajian ini akan membantu penyajian data spasial dan temporal dari hasil 

pemilihan umum di suatu wilayah, dalam geografi politik pemilihan umum 

menekankan pada lingkup pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan 

spasial (perilaku) terhadap pemilihan umum. Serta dikaji pula Electoral 

Geography dan pengorganisasian spasial dalam suatu daerah pemilihan serta 

penyimpangan pemilu, akibat kesalahan sistem organisasi ruang, sehingga 

penduduk di suatu wilayah tidak memiliki wakil di parlemen.18 

Electoral Geography merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses 

politik pada pemilu yang ditinjau dari kondisi aspek geografis. Dalam 

mempelajari Electoral Geography tidak bisa dipisahkan dengan proses politik, 

sosial dan ekonomi. Dalam perolehan hasil pemilu tidak hanya bergantung pada 

aspek geografisnya, juga terdapat proses-proses politik sebelumnya yang menjadi 

salah satu penyebab dari perolehan suara yang didapatkan. Kajian Electoral 

Geography juga mempelajari secara mendalam tentang karakteristik sosio-

ekonomi di wilayah tempat pemilu sedang berlangsung. Itulah sebabnya, 

Electoral Geography merupakan ilmu yang sangat terintegrasi, Electoral 

                                                           
17Agnew, J danM.J Smith. (Eds). 2002. American space / American place: Geographies of the 

contemporary United States. New York: Routledge, hlm 5. 

18 Yadav, J. S. 1996. Loc. Cit. 
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Geography tidak akan pernah ada tanpa ilmu-ilmu lainnya, khususnya ilmu politik 

dan geografi. 

Namun, di dalam disiplin ilmu politik difokuskan pada "Siapa" yang 

berperan dalam proses pemilu. Electoral Geography selain hanya fokus pada 

"Siapa", tetapi juga memperhitungkan "Dimana dan Bagaimana" seseorang itu 

hidup di dalam lingkungannya, sehingga terdapat peran tempat dan lingkungan 

dalam memahami atau menganalisis subjek ini akan menjadi penting dan 

perspektif ini juga dapat menganalisis terkait perbedaan ruang/spasial dalam 

konteks pemilihan umum. 

Menurut M Horn, Electoral Geography sebagai bagian dari geografi 

politik yang berfokus pada wilayah pemilihan sebagai konteks perwakilan terpilih 

di berbagai tingkat lokal, regional dan nasional. Batasan wilayah dalam pemilihan 

memiliki pengaruh kuat pada komposisi dan fungsi lembaga-lembaga politik dan 

pemerintah.19 Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa jangkauan disiplin 

ilmu Electoral Geography terletak pada batasan-batasan ruang pada pemilihan 

umum. Spasial/ruang dapat memberikan dampak terhadap proses politik saat 

pemilihan umum berlangsung, misalnya, tempat kediaman calon legislatif 

memberikan pengaruh terhadap para pemilih disekitarnya yang bertujuan untuk 

memenuhi kepentingan politiknya. Electoral Geography adalah sub-bidang 

geografi politik yang mempelajari terkait pola keruangan pada pemungutan suara 

dan representasi masyarakat, bahwa wilayah studinya mencakup pengorganisasian 

                                                           
19 Horn, M. GIS and the geography of politics". From: Geographical Information Systems: 

Principles, Techniques, Management and Application,. hlm. 940 
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kampanye pemilu yang mengatur pemilihan dan hasil pemilu. Tampaknya definisi 

ilmiah tentang Electoral Geography dapat dijelaskan dalam kerangka kerja 

konseptual dan komposisi. Bidang ini sebagai sub bidang ilmu geografi politik 

mempelajari pola distribusi ruang dalam interaksi antara geografi, pemilu dan 

kekuasaan.20 

Dalam geografi politik, pokok bahasan Electoral Geography merupakan 

suatu bahasan yang cukup penting setelah membahas tentang negara. Peter Tylor 

dan Ronal Jhonston mengungkapkan tiga pokok pikiran utama dalam studi 

electoral geography,21 yaitu : pertama, The Geography of Voting, pada umumnya 

merupakan studi yang menerangkan pola-pola persebaran suara setelah suatu 

pemilihan umum dilaksanakan, dan dalam analisisnya menggunakan metode 

statistik atau formula stastistik untuk menggambarkan atau mengilustrasikan 

perolehan suara. Secara umum, pola spasial dalam pemungutan suara dapat 

dikaitkan dengan dua faktor, yaitu Compositional Effectsdan Contextual Effects. 

Compositional Effects, mengacu pada pola-pola yang dihasilkan pada pemilihan 

umum karena komposisi dan karakteristik populasi (atau lebih tepatnya pemilih) 

yang begitu sangat bervariasi di berbagai wilayah pemilihan. Beberapa variasi 

dalam pola pemungutan suara yang dihasilkan berasal dari keberagaman setiap 

individu yang tinggal di tempat yang berbeda-beda. Sebaliknya, Contextual 

Effects yang menjelaskan terkait lingkungan sosial para pemilih dan jejaring sosial 

yang dapat membentuk pilihan/preferensi politik masyarakat di wilayah-wilayah 

                                                           
20 DeBrij H.J dan Muller Peter. 2009. Concepts and Regions in Geography, New York: Jhon 

Wiley, hlm 132. 
21Forest, B. 2017. Electoral geography: From mapping votes to representing power, New York: 

Jhon Wiley, hlm 3. 
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tertentu. Dalam menentukan preferensi politik masyarakat di suatu wilayah, 

terdapat perbedaan dalam menentukan pola pemungutan suara. Hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan lingkungan sosial, budaya politik masyarakat, dan 

karakteristik partai politik yang terikat di dalam wilayah tersebut.  

Suatu Contextual Effects harus mempertimbangkan proses-proses politik 

melakukan sebuah operasi di dalam melalui ruang daripada di luar ruang itu 

sendiri. Para aktor politik dan sosial dimediasi oleh ruang-ruang yang mereka 

lewati dan juga bertindak atas tempat tinggal mereka.22 Dapat dipertimbangkan 

dengan beberapa cara, bahwa variasi tempat dapat mempengaruhi pemilih 

individu. Misalnya, lembaga formal, norma-norma budaya dan perilaku pemilih 

sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan akan memiliki efek yang 

berbeda-beda pada hasil suara pemilu.  

Selain itu, Huckfeldt menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat, kelas 

sosial, etnis dari lingkungan sosial membatasi aliran informasi politik melalui 

jejaring sosial. Interaksi sosial dan karakter individu disusun oleh konteks sosial, 

dan dengan demikian aliran informasi tentang politik diwarnai oleh  berbagai 

variasi dalam konteks sosial.23 Misalnya, informasi yang diterima oleh pemilih 

selama waktu kampanye pemilu baik melalui kegiatan parpol tingkat daerah, iklan 

media berbayar, liputan berita maupun sumber lain, tentunya sangat bergantung 

pada tempat tinggal pemilih. Institusi pemerintah lokal sosial atau politik - akan 

                                                           
22 McDaniel, J.A. 2014. The Politics that Places Make: Contextual Effects and the Future of 

Political Behavior Research. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 4, No. 

5(1), hlm 4. 
23 Huckfeldt, R. 1984. Political loyalties and social class ties: The mechanisms of contextual 

influence. American Journal of Political Science. Vol. 28, No. 2, hlm 411. 
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bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan dengan demikian pengaruh 

kontekstual mereka akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Sifat 

struktural seperti ini tidak dapat diukur hanya dengan menambahkan karakteristik 

individu. Mereka harus dideteksi dengan mengamati konteksnya sendiri. Hal ini 

menjadi beriringan dengan aktivitas partai politik setempat dengan berbagai 

variasi secara geografis. Sebagai contoh, efek kampanye dalam Pemilu Presiden 

2008 di Amerika Serikat, menemukan bahwa variasi geografis dalam penempatan 

pos-pos kampanye pemenangan yang dilakukan oleh Obama dan kampanye 

McCain yang menyesuaikan dengan konteks wilayah pemilihannya sehingga 

memiliki efek penting pada hasil pemilu. Dalam hal ini, konteks tempat 

mempengaruhi pembentukan preferensi politik setiap individu. Perspektif konteks 

tempat juga menjelaskan bahwa geografi dapat mengubah persepsi kepentingan 

diri, dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas politik. 

Menurut John Agnew, pemetaan politik dapat dilakukan secara signifikan 

apabila suatu ruang dapat dibentuk secara lebih menarik, dan hal ini dapat bekerja 

jika mengetahui peran dari konteks dan mengetahui dengan menggunakan cara 

seperti apa agar dapat diperhitungkan sehingga tujuan dalam kontestasi politiknya 

dapat terwujud.24 Contohnya, preferensi politik para buruh industri terhadap Partai 

Liberal di Amerika Serikat, ini dikarenakan kebijakan Partai Liberal yang selalu 

menunjang kepentingan kaum buruh industri. Dengan demikian dapat dilakukan 

pemetaan politik yang menunjukkan kosentrasi dukungan untuk Partai Liberal di 

wilayah yang mana kaum buruh industri tinggal. 

                                                           
24Agnew, J. 1996. Mapping politics: how context counts in electoral geography, Political 

Geography, Vol. 15, No 2, hlm 144. 
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Kedua, Geographic Influences On Voting, dalam sudut pandang geografi 

ada empat aspek yang mempengaruhi suatu pemilihan, isu-isu yang digulirkan 

pada saat pemungutan suara, pemungutan suara untuk para calon atau kandidat, 

pengaruh kampanye ketika pemilihan, dan hal paling mendasar adalah “the 

neighborhood effect”. Dalam perspektif kontekstual menegaskan bahwa 

preferensi dan perilaku politik masyarakat tidak dapat dipahami atau dijelaskan 

hanya dengan melihat pada karakteristik individu (pendapatan, pekerjaan, usia, 

dll.) tetapi tergantung pada kondisi di suatu lokasi tersebut. Misalnya, dapat 

diketahui dukungan untuk salah satu kandidat relatif lebih besar di daerah yang 

dekat dengan rumah kandidat tersebut. 

Ketiga, The Geography Of Representation, yaitu memilih anggota 

legislatif, berdasarkan jumlah pemilih atau distrik. Jumlah distrik dan batasannya 

sangat mempengaruhi kompetisi bagi para anggota legislatif. Dalam Electoral 

Geography hasil suatu pemungutan suara dapat dipetakan berdasarkan provinsi-

provinsi. Salah satu aspek dalam electoral study yaituterdapatnya variasi perilaku 

pemilih dalam suatu wilayah pemilihan. Beberapa wilayah pemilihan konsisten 

memilih salah satu partai politik tanpa memperhatikan isu-isu atau kandidat yang 

berkaitan dengan partai yang dipilihnya. Analisis pemungutan suara dapat 

dilakukan dalam skala wilayah tertentu baik tingkat kabupaten atau kota dengan 

menggunakan teknik mapping analysis. 
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2.2 Batasan Konseptual 

2.2.1 Partai Politik 

Dalam kehidupan politik, masyarakat butuh sebuah wadah untuk 

menyatukan pikiran, gagasan, ide untuk mewujudkan suatu tujuan dalam sebuah 

bangsa.  Partai politik sebagai bagian dari mewujudkan tujuan tersebut, kehadiran 

partai politik merupakan salah satu indikator bahwa suatu negara menerapkan 

sistem demokrasi. Keberadaan partai politik merupakan sebuah wadah bagi 

masyarakat untuk berkumpul, berserikat, serta dapat menampung aspirasi politik 

masyarakat khususnya di Indonesia. Di samping itu, partai politik juga sebagai 

pengontrol roda pemerintahan yang telah berlangsung. 

Menurut Sigmund Neumann, definisi partai politik adalah organisasi dari 

aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu 

golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.25 

Selain itu, Miriam Budiarjo menyebtukan bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-

nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara 

konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.26 

Dengan definisi yang telah dijelaskan, keberadaan partai politik 

merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dalam berkontestasi dengan partai 

                                                           
25Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia: Teori, 

Konsep dan Isu Strategis.  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., hlm 11. 
26Budiarjo, M. Op. Cit., hlm 160-161. 
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politk lainnya yang tujuannya untuk mengambil alih kekuasaan dalam suatu 

negara. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi, yang diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Sebagai sarana komunikasi politik, bahwa partai politik berfungsi sebagai 

komunikator sekaligus komunikan politik yang menyampaikan segala arus 

informasi yang tidak hanya berasal dari pemerintah yang terkait regulasi, 

keputusan-keputusan, kebijakan, tetapi juga aspirasi yang mereka tampung 

dari masyarakat. Dalam istilah lain, partai politik sebagai jembatan 

penghubung antara masyarakat dan pemerintahan yang terkait. Kedudukan 

partai politik yang berada di antara masyarakat dan pemerintah membuat 

partai politik menjadi suatu komponen penting dalam sistem politik. 

2. Partai politik memiliki fungsi yaitu rekrutmen politik, Gabriel Almond 

menjelaskan, bahwa proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk 

menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui 

penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, 

mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. Partai 

politik yang merupakan salah satu institusi formal melakukan rekrutmen 

dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik. 

3. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu partai politik berusaha menanamkan 

ideologi partai kepada masyarakat. Proses sosialisasi tersebut dilaksanakan 

secara formal ataupun nonformal, maupun dengan cara tidak disengaja 

melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari. 
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4. Sebagai pengendali konflik, yaitu dengan menggunakan sistem demokrasi 

dalam penanganan sebuah konflik. Konflik adalah suatu hal yang 

memungkinkan terjadi dalam kehidupan bernegara. Partai politik harus 

mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui cara-cara dialogis. 

Cara-cara yang dimaksud adalah dengan menerima dan mengumpulkan 

berbagai aspirasi dan kepentingan pelaku konflik lalu membahasnya dalam 

musyarawah di badan legislatif.27 

Di Indonesia, mengenai fungsi partai politik telah diatur dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 2011, pasal 12 yang berbunyi : 

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia. 

5. Dan sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender.28 

                                                           
27 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. Op. Cit., hlm 16-25. 
28Undang-Undang Dasar No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (1). 
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Partai politik sebagaimana yang telah dijelaskan definisi dan fungsinya, 

mempunyai tipologi tersendiri, tipologi berkembang seiring dengan 

perkembangan demokrasi dan karakteristik masyarakat dalam berpolitik. Tipologi 

partai politik dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi antara lain; (1) 

berdasarkan asas dan orientasinya, (2) berdasarkan komposisi dan fungsi 

anggotanya, dan (3) berdasarkan kemungkinan kemungkinan untuk memenangkan 

pemilu.29 Penjelasan mengenai tipologi-tipologi partai politik, yang sangat 

berdekatan dengan fokus penelitian ini adalah tipologi berdasarkan asas dan 

orientasi dari suatu parpol, sehingga dapat memungkinkan untuk dipetakan basis 

suara suatu parpol yang dipahami dengan pembahasan dalam asas dan orientasi. 

Berdasarkan asas dan orientasi, partai politik dibedakan atas tiga jenis, 

yaitu partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik 

kepentingan.30 

a) Partai politik pragmatis adalah tipikal sebuah parpol yang dalam 

melaksanakan program dan kegiatannya tidak terikat secara kaku dengan 

ideologi dan doktrin partai tersebut. Program dan kegiatan partai tersebut, 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi politik di suatu daerah.  

b) Partai politik doktriner, merupakan partai yang memiliki program dan 

kegiatan selaras dengan ideologi tertentu. Biasanya, ketika ada pergolakan 

politik dalam suatu negara, partai berjenis doktriner tidak mementingkan hal 

                                                           
29Safa’at, A.M. 2011. Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai 

Politik dalam Pergulatan Republik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., hlm 55-58. 
30Surbakti, R. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia., hlm 155. 
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tersebut secara serius, dan hal ini tidak berpengaruh terhadap program 

maupun kegiatan yang telah direncakan sejak awal. 

c) Partai politik kepentingan, ialah partai politik yang berangkat dari persamaan 

suatu kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa berupa agama, etnis, 

pekerjaan, serta kelompok kepentingan lainnya. Partai politik kepentingan 

hanya membawa satu isu tertentu yang dijadikan platform dalam internal 

parpol itu sendiri. 

2.2.2 Pemilihan Umum 

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Menurut Aurel Croissant dalam buku Mengenal Teori-teori Politik 

berpendapat mengenai Pemilu yang mengatakan:31 

“Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, 

Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi 

memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi 

perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan hanya 

seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan 

mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, 

melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan 

pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran 

ini ialah sistem Pemilu” 

 

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta 

merupakan sebuah bukti kongkrit adanya upaya mewujudkan konsolidasi 

                                                           
31Andrianus Pito; dkk. 2013.Mengenal Teori-teori Politik. Bandung: Nuansa Cendekia., hlm 298-

299. 
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demokrasi. Dalam pelaksanaannnya, pemilu adalah cara bagaimana suara-suara 

yang dihasilkan oleh rakyat diterjemahkan dalam bentuk kursi di parlemen, hasil 

tersebut kemudian bisa diketahui secara langsung partai politik apa saja yang akan 

menduduki kursi di parlemen. Pemilu bisa juga diartikan sebagai arena kompetisi. 

Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan 

mekanisme pemungutan suara. Pemilu memberikan kesempatan bagi seluruh 

rakyat untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang sesuai dengan aspirasi 

maupun kebutuhan rakyatnya. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afief Bagus 

Wicaksono, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 

2013. Penelitian ini berjudul “Analisis Keruangan Basis Pemilih Partai Politik 

Pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang” 

Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang analisis ruang 

dalam basis suara partai politik padapemilu, dan juga persamaannya terletak pada 

landasan teori yang digunakan yaitu Electoral Geography. Perbedaan penelitian, 

dimana bahasan penelitian yang dibahas oleh peneliti lebih fokus kepada basis 

suara partai yang berkarakter Nasionalis dan Islam. Sedangkan penulis lebih 

berorientasi kepada basis suara pada salah satu partai yaitu Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) pada pemilu 2014. 

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dita Setya Budi, Fakultas 

Geografi, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2015. Penelitian ini berjudul 
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“Kajian Geografi Politik Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrat 

Pada Pemilu 2009 dan 2014 Kabupaten Pacitan”. 

Persamaan penelitian ini, terletak pada pembahasan mengenai distribusi 

persebaran suara partai politik. Perbedaan penelitian, terletak pada fokus 

penelitian, dimana penelitian ini mengkaji tentang perubahan suara partai 

Demokrat pada tahun 2009 dan 2014. Sedangkan penulis berfokus pada analisis 

Electoral Geography terhadap basis suara PPP di Situbondo. 

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ainiyah, Fakultas 

Dakwah, IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo, pada tahun 2017. Penelitian ini 

berjudul “Komunikasi Politik Perempuan (Strategi Komunikasi Politik 

Perempuan Fatayat Situbondo Dalam Hegemoni Politik Priyayi)”. 

Persamaan Penelitian ini yaitu obyek penelitian dan lokasi penelitian, 

lokasi penelitian yang sama yaitu di Situbondo, dan objek penelitian yaitu Ketua 

DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Situbondo yang sekaligus menjabat 

sebagai Ketua Fatayat Situbondo. Hal ini juga bersinggungan dengan Skripsi yang 

akan dibahas oleh peneliti, memungkinkan untuk memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian, sehingga dapat membuat perbandingan data secara 

bersamaan. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan landasan 

teori yang digunakan, fokus yang dibahas lebih kepada strategi komunikasi politik 

perempuan untuk menarik perhatian masyarakat akan pentingnya partisipasi 

dalam pemilu. 
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Tabel 2 1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

Judul 

Penelitian/

Nama/ 

Tahun/ 

Fakultas/ 

Univeritas/

Jenis 

Penelitian 

Kajian Geografi Politik 

Terhadap Perubahan Perolehan 

Suara Partai Demokrat Pada 

Pemilu 2009 dan 2014 

Kabupaten Pacitan/ Dita Setya 

Budi/ 2015/ Fakultas Geografi/ 

Universitas Gajah Mada/Skripsi 

Analisis Keruangan Basis 

Pemilih Partai Politik Pada 

Pemilihan Umum Tahun 2004 

dan 2009 di Kabupaten 

Magelang/ Afief Bagus 

Wicaksono/ 2013/ Fakultas 

Geografi/ Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta/Skripsi 

Komunikasi Politik Perempuan 

(Strategi Komunikasi Politik 

Perempuan Fatayat Situbondo 

Dalam Hegemoni Politik 

Priyayi)/ Nur Ainiyah/ 2017/ 

Fakultas Dakwah/ IAI 

Ibrahimy Sukorejo 

Situbondo/Jurnal 

Fokus 

Penelitian 

1. Distribusi persebaran dan 

perubahan perolehan suara 

Partai Demokrat pada pemilu 

2009 dan 2014. 

2. Perubahan persebaran kantong 

suara basis suara Partai 

Demokrat pada pemilu 2009 

dan 2014. 

3. Landasan Teori 

1. Distribusi ruang perolehan 

suara partai politik basis 

massa Islam dan basis massa 

Nasionalis pada pemilu 2004 

dan 2009. 

2. Faktor sosiologis yang 

mempengaruhi perolehan 

suara pada partai basis mass 

Islam dan Nasionalis. 

1. Komunikasi politik yang 

dilakukan Perempuan 

Fatayat terhadap masyarakat 

Situbondo 

2. Strategi komunikasi politik 

yang dilakukan oleh 

kandidat, khususnya 

perempuan terhadap 

masyarakat akan pentingnya 

partisipasi dalam pemilu 

Persamaan 1. Distribusi persebaran suara 

partai politik. 

1. Analisis ruang pada basis 

massa partai politik. 

1. Objek Penelitian 

2. Lokasi Penelitian 

Perbedaan Fokus Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Fokus Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Fokus Penelitian 

Landasan Teori 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Bagan 2 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

Basis suara yang membentuk 

basis pemilih PPP di Situbondo 

Peta Hasil Distribusi Suara PPP 

Kab. Situbondo 

Strategi Pemenangan 

PPP Pada Pemilu 2009 & 

2014 

Faktor Sosiologis yang 

berpengaruh pada PPP 

Perolehan Suara Partai Persatuan 

Pembangunan di Situbondo pada 

Pemilu 2009 dan 2014. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

mengumpulkan serta menghasilkan data deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln 

dalam Emzir menyatakan penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif 

naturalistik terhadap hal yang diteliti, yang menjadikan peneliti dituntut untuk 

memahami atau menafsirkan fenomena yang ada.32 

Selanjutnya menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong, yang 

mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Individu atau kelompok 

yang sedang diamati haruslah dipandang sebagai bagian yang dari suatu keutuhan, 

tidak boleh hanya mengisolasikan.33 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, penelitian yang berjudul “Analisis 

Electoral Geography Terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 

Kabupaten Situbondo” dalam proses pengumpulan data-data serta informasi-

informasi, akan menggunakan teknik studi kepustakaan, wawancara, serta 

observasi guna menjawab rumusan permasalahan yang telah disusun. Setelah 

data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan telah terkumpul dan valid, 

                                                           
32Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif., Jakarta: Remaja Rosdakarya., hlm 1. 
33Ibid., hlm 4. 
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penelitian ini akan menghasilkan analisis Electoral Geography terhadap Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Situbondo. Penelitian yang 

dilakukan hingga menghasilkan temuan data yang valid dan akurat,akan dilakukan 

berdasarkan pada kaidah penelitian, dengan melakukan metode pengumpulan 

data, metode pemilihan informan, metode analisis data, serta metode keabsahan 

data secara tepat dan akurat. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan rumusan 

masalah dan data yang nantinya akan dikumpulkan dan dianalisis. Fokus 

penelitian dimaksudkan untuk membatasi wilayah studi dan menentukan sasaran 

penelitian agar dapat mengklatifikasikan data yang dikumpulkan, diolah, dan 

dianalisa dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian guna bertujuan untuk tidak 

melampaui konteks masalah yang akan dibahas. Berikut ini adalah fokus 

penelitian dalam skripsi ini : 

• Pola persebaran perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 

Kabupaten Situbondo pada pemilu tahun 2009 dan 2014. 

• Kontribusi diskursus Compotional Effects dan Contextual Effects dalam 

membentuk preferensi politik masyarakat untuk memilih Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) di Kabupaten Situbondo. 

• Dapat mengetahui wilayah pemilihan yang menjadi basis suara Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Situbondo. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Untuk mempermudah target wilayah penelitian maka peneliti memilih 

lokasi penelitian agar lebih fokus serta untuk membatasi wilayah penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Situbondo (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi 

PPP Kabupaten Situbondo (DPRD F-PPP), dan Dewan Pimpinan Cabang Partai 

Persatuan Pembangunan Kabupaten Situbondo (DPC PPP). Peneliti menetapkan 

lokasi penelitian berdasarkan pada fungsi dan peran masing-masing instansi 

terkait pada basis pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten 

Situbondo. 

3.4 Teknik Pemilihan Informan 

Pemilihan informan sebagai sumber data pada penelitian ini merupakan 

berdasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan 

bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Memilah informan berarti 

bisa memfokuskan pada hasil yang akan diperoleh pada pemilihan informan 

disini. Penelitian ini tidak mempermasalahkan pada jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan komplesitas 

keberagaman fenomena. 

Informan ditentukan dengan teknik Purposive, yaitu proses penentuan 

melalui informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan 

menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian akan 

dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai. 
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3.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

informan yang peneliti tuju untuk dilakukan wawancara penelitian. Adapun  

informan dalam penelitian ini dengan rinci sebagai berikut: 

a. Hj. Zeinye, S.Ag selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP 

Kabupaten Situbondo dan sekaligus Wakil Ketua DPRD (Dapil II) 

Kabupaten Situbondo dianggap menjadi informan kunci dalam 

mengetahui basis suara dan strategi pemenangan PPP pada pemilu di 

Kabupaten Situbondo tahun 2014 karena dapat memberikan gambaran 

detail tentang proses pemenangan PPP di Situbondo. 

b. Agus Idris (H.S Muhdor) selaku anggota legislatif terpilih periode 

2014-2019 (Dapil IV) yang berasal dari fraksi PPP. Beliau dapat 

memberikan informasi terkait proses pemenangannya dalam menarik 

basis suara PPP di Situbondo. 

c. H. Fahrudi Apriawan selaku anggota legislatif terpilih periode 2014-

2019 (Dapil VI) yang berasal dari fraksi PPP. Beliau dapat memberikan 

informasi terkait proses pemenangannya dalam menarik basis suara 

PPP di Situbondo. 

Kemudian peneliti juga menggunakan informan tambahan yang digunakan 

untuk menambah referensi terkait basis-basis suara Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) di Kabupaten Situbondo. Informan tambahan meliputi : 

a. Ketua tim sukses pemenangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 

Kabupaten Situbondo. Alasan peneliti memilih informan adalah karena 
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ketua timses tersebut yang dapat memberikan informasi terkait strategi 

pemenangan PPP di Kabupaten Situbondo 

b. Warga atau tokoh masyarakat pada setiap dapil yang telah disesuaikan 

dengan anggota legislatif fraksi PPP di Kabupaten Situbondo. Alasan 

peneliti memilih informan adalah karena warga setempat yang dapat 

memberikan informasi terkait faktor-faktor yang menyebabkan 

preferensi politik pemilih saat rangkaian agenda pemilu dilaksanakan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, 

yaitu wawancara dan penelusuran dokumen. Untuk melakukan pengumpulan data 

tersebut penulis memiliki teknik pengumpulan data agar sesuai dengan data yang 

dibutuhkan antara lain: 

1. Wawancara  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam atau In 

Depth Interview merupakan pertemuan yang dilakukan peneliti dengan 

narasumber yang sudah dipilih sesuai dengan kebutuhan.Pemilihan 

narasumber yang memiliki potensi dan dapat memberikan informasi yang 

sesuaipermasalahanpenelitian.Wawancara mendalam terhadap 

narasumbertersebut dilakukan secara intens untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Penelusuran Dokumen 
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Dokumen dapatberupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan 

kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto, 

dan lain sebagainya yang digunakan sebagai penunjang hasil wawancara. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan metode analisis data model interaktif dari Miles 

danHuberman.Analisis data model interaktif merupakan proses analisis yang 

terdiridari tigaalur kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan 

berulang diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikankesimpulan/verifikasi.34 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihanpemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Data yang telah tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Adapun bentuk yang digunakan pada data kualitatif yaitu 

berbentuk naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan. 

Dalam penelitian ini akan diungkapan mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentative, 

kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu 

                                                           
34 Idrus, Muhammad. 2009., Metode Penelitian Ilmu Sosial., Jakarta: Erlangga, Hal. 147-148. 
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diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihatkembali reduksi data 

maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak 

menyimpang. 

Kemudian data-data yang diperoleh agar diolah menjadi informasi yang 

dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah data dikumpulkan maka akan diklasifikasikan 

dan disusun dalam tabel dan peta sesuai dengan kebutuhan analisis. Perolehan 

suara di masing-masing kecamatan dari hasil pemilu 2009 dan 2014 disajikan 

dalam bentuk tabel dan juga akan divisualisasikan dalam bentuk peta sebaran 

keruangan. Berikut ini adalah teknik analisis data selanjutnya yang tujuannya 

untuk mengetahui persebaran perolehan suara dengan menggunakan: 

1. Analisis Kosentrasi dan Distribusi atau Koefisien Asosiasi Geografi 

(KAG). Analisis ini digunakan untuk mengetahui persebaran pola 

keruangan hasil perolehan suara PPP. 

KAG = ((Si/∑Si) – (Ni/∑Ni)) 
(sumber : Hammond & McCullach, 1984, dalam Djarot SW dan Luthfi M, 2000:19) 

Si = Jumlah perolehan suara PPP (Kecamatan)  

Ni = Jumlah perolehan suara seluruh partai (Kecamatan) 

∑Si = Jumlah perolehan suara PPP (Kabupaten)  

∑Ni = Jumlah perolehan suara seluruh partai (Kabupaten) 

2. Analisis LQ (Location Quotient). Nilai LQ dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui basis dan non basis perolehan suara Partai Persatuan 

Pembangunan di Kabupaten Situbondo. 

LQ = ((Si / Ni) / (∑Si / ∑Ni)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

(sumber : Hammond & McCullach, 1984, dalam Djarot SW dan Lutfhi M, 

2000:19) 

Nilai LQ =/> 1 berarti spesialisasi tinggi (Basis) 

Nilai LQ < 1 berarti spesialisasi rendah (non Basis) 

Si = Jumlah perolehan suara partai demokrat di daerah penelitian (kecamatan) 

Ni = Jumlah perolehan suara partai demokrat di daerah acuan yang lebih luas, 

dimana daerah penilitian menjadi bagian (kabupaten) 

∑Si = Jumlah suara sah di daerah penelitian (kecamatan) 

∑Ni = Jumlah suara sah di daerah daerah acuan yang lebih luas (kabupaten)
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BAB IV 

DEMOGRAFI POLITIK DAN MASYARAKAT SANTRI DALAM 

PEMILU LEGISLASTIF KABUPATEN SITUBONDO 

Dalam pembahasan bab IV ini, penulis akan mengemukakan hasil dari 

wawancara yang didapatkan dari beberapa informan terkait kondisi wilayah 

geografis serta perlajanan panjang PPP dalam konstelasi politik khususnya di 

Kabupaten Situbondo. Namun, tidak hanya terpacu pada gambaran umum yang 

didapatkan, melainkan penulis di dalam pembahasan selanjutnya juga akan 

memberikan wacana diskursus tentang konsep masyarakat santri, karena PPP 

secara langsung tidak dapat dipisahkan oleh basis sosial keagamaan yang  telah 

ada, dimana yang menjadi arus pusat kekuatan saat menjelang pemilu. Maka dari 

itu, wacana yang akan dibahas terlebih dahulu oleh peneliti adalah rekapitulasi 

hasil pemilu yang didapatkan oleh PPP baik tingkat nasional maupun daerah. 

4.1 Kondisi Umum Kabupaten Situbondo 

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah kabupaten yang 

terletak di sebelah timur wilayah Propinsi Jawa Timur dan terkenal dengan 

sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Secara geografis, Kabupaten Situbondo 

terletak di pantai pesisir utara yaitu selat Madura. Luas wilayah Kabupaten 

Situbondo adalah 1.638,50 Km2 bentuknya memanjang dari arah barat ke timur ± 

150 Km. Pantai utara umumnya berdataran rendah dan disebelah selatan 

berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah ± 11 Km2 terbagi dalam 17 

Kecamatan, 4 Keluharan dan 132 Desa. Kabupaten Situbondo juga mempunyai 4 
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Pabrik Gula (PG) yang masih beroperasi hingga saat ini, pabrik ini adalah bekas 

peninggalan di zaman kolonial Belanda, wilayah Situbondo di dalamnya juga 

terdapat bangunan-bangunan bersejarah seperti kantor karesidenan Besuki yang 

terletak di Kecamatan Besuki dan Stasiun Panarukan, yang digunakan saat 

mobilisasi ekonomi seperti pengiriman bahan-bahan pokok makanan, ini 

dilakukan oleh pemerintahan Belanda untuk memonopoli ekonomi di Situbondo. 

Tabel 4. 1 

Tabel Angka Kemiskinan Kabupaten Situbondo 

Tahun 

Garis 

Kemiskinan 

(rupiah) 

Penduduk Miskin 

Jumlah Persentase 

2010 192 862 105.200 16,23 

2011* - 98.560 15,11 

2012 225 582 94.460 14,34 

2013 240 085 90.341 13,65 

2014 246 483 87.670 13,15 

2015 254 656 91.170 13,63 

2016 270 406 89.680 13,34 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2016. 

Jika melihat Tabel di atas (4.2) maka dapat dikatakan, rata-rata masyarakat 

Situbondo tergolong masyarakat miskin. Karena angka kemiskinan dan 

prosentasenya selalu berkisar di angka 13-16%. Meskipun mengalami penurunan, 

penuruannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 

dan potensi ekonomi yang ada di Situbondo. Kelimpahan potensi yang dimiliki 

Situbondo tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat maupun 

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada. Apabila melihat 

perbandingan luas wilayah dengan kepadatan atau jumlah penduduk, terbilang 
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tidak cukup sebanding karena luas wilayah yang dimiliki sangat luas, sedangkan 

laju pertumbuhan penduduknya terbilang rendah. Realitas yang dialami 

Kabupaten Situbondo, menjadi sebuah tanggung jawab bersama antara civil 

society, negara, dan political society. Seperti yang diungkapkan Sigit Pamungkas, 

peran dari 3 elemen tersebut mampu mempengaruhi kebijakan publik, adanya 

saling tumpang tindih kepentingan dan melakukan kompromi atas kepentingannya 

agar tujuan dari masing-masing aktor dapat terpenuhi.35 Dengan adanya aktor-

aktor tersebut yang masing-masing mempunyai kepentingan merupakan sebuah 

entitas baru di Indonesia pasca runtuhnya rezim otoriter orde baru. 

Secara geografis, wilayah Kabupaten Situbondo terletak di ujung Timur 

Pulau Jawa Bagian Utara antara 113°30’-114°42’ Bujur Timur dan antara 7°35’-

7°44’ Lintang Selatan dengan temperatur tahunan 24,7°C–27,9°C. Kabupaten 

Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau Jawa. Bagian 

utara berbatasan dengan Selat Madura, bagian timur berbatasan dengan 

Kabupaten Banyuwangi, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo 

dan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. 

Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan 

Situbondo, Panji, Arjasa, Mangaran, Kapongan, Jangkar, Asembagus, 

Banyuputih, Besuki, Jatibanteng, Banyuglugur, Sumbermalang, Mlandingan, 

Suboh, Bungatan, Panarukan dan Kendit. Luas wilayah Kabupaten Situbondo 

adalah 1.638,50 Km² yang terbagi dalam 17 Kecamatan, yaitu : 

                                                           
35 Pamungkas, Sigit. 2002. Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian. Sleman: Institute for 

Democracy and Welfarism., hlm 21. 
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Tabel 4. 2 

Jumlah Desa Menurut Kecamatan, Kabupaten Situbondo 

No. Kecamatan Jumlah 

Kelurahan 

Jumlah Desa 

1 Sumbermalang  9 

2 Jatibanteng  8 

3 Banyuglugur  7 

4 Besuki  10 

5 Suboh  8 

6 Mlandingan  7 

7 Bungatan  7 

8 Kendit  7 

9 Panarukan  8 

10 Situbondo 2 4 

11 Mangaran  6 

12 Panji 2 10 

13 Kapongan  10 

14 Arjasa  8 

15 Jangkar  8 

16 Asembagus  10 

17 Banyuputih  5 

Total 4 132 

Sumber : Kab. Situbondo Dalam Angka, 2012. 

 

Penduduk mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan, 

karena penduduk juga dapat diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek 

dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk tahun 

2016, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2016 adalah 673.282 jiwa 

yang tersebar di 17 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 328.279 jiwa adalah laki-laki 

dan 345.003 jiwa adalah perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 8,94 

persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

 

Tabel 4. 3 

Mata Pencaharian Penduduk Menurut Kecamatan 

No Kecamatan Tani 
Buruh 

Tani 
Nelayan Peternakan 

1 Banyuglugur 5271 2706 723 3996 

2 Banyuputih 7983 9750 1347 5033 

3 Besuki 3234 4479 3922 692 

4 Bungatan 3930 7290 601 1175 

5 Jangkar 7386 8209 1475 11531 

6 Kapongan 3685 5398 648 4756 

7 Mlandingan 6517 3777 554 6252 

8 Panarukan 2540 3672 1490 2624 

9 Suboh 4670 6539 887 3432 

10 Sumbermalang 8759 2168 0 6784 

11 Mangaran 2585 5890 820 4470 

12 Kendit 1221 4626 672 4919 

13 Situbondo 1872 3105 79 2298 

14 Panji 7766 5223 104 6384 

15 Jatibanteng 9419 6514 3 7315 

16 Asembagus 10174 3689 134 5646 

17 Arjasa 14066 9933 71 10947 

Total 101078 92968 13530 88254 

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, 2018. 

Kabupaten Situbondo yang secara geografis merupakan lahan pertanian. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, pada tahun 2018, 

mayoritas mata pencaharian di Situbondo adalah sebagai petani, buruh tani dan 

sektor peternakan. Dari data tabel diatas, menunjukkan bahwa profesi terbanyak 

masyarakat Situbondo sebagai petani kemudian diikuti buruh tani, sektor 

peternakan dan nelayan. 

Menurut data statistik BPS Kabupaten Situbondo, kecamatan Panji 

memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Kabupaten Situbondo. 

Dengan luas wilayah 1638.50 km2, Kabupaten Situbondo dihuni oleh 673.282 
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jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk sebesar 413 per kilometer persegi. 

Kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di kecamatan Panji, Besuki, 

Panarukan dan Situbondo yang terdiri dari orang Madura, Jawa, dan beberapa 

terdapat suku Tionghoa. 

Masyarakat Madura telah menempati Jawa Timur sejak pertengahan abad- 

19 lalu. Sebagian besar dari mereka menempati pantai utara Jawa Timur. Awal 

mula kedatangan etnis Madura ke Jawa Timur adalah untuk menjadi tenaga kerja 

di perkebunan swasta pada saat itu. Masyarakat Madura yang berasal dari 

Sumenep dan Pamekesan, biasanya akan memilih menetap di daerah Jember, 

Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Masyarakat Situbondo terlegitimasi 

sebagai masyarakat pedesaan yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip agama 

khususnya Islam, sehingga terdapat banyak tempat ibadah dan Pondok Pesantren 

yang berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini justru membuat masyarakat 

bertindak kolektif dalam berpartisipasi di setiap pemilihan umum.36 Tingkat 

religiusitas yang dibangun di kalangan masyarakat Situbondo tinggi karena 

Kabupaten Situbondo terhubung dengan wisata-wisata religi dan kegiatan 

keagamaan yang selalu dilakukan secara rutin, ini membuat banyak pendatang 

yang berziarah di wilayah Situbondo. 

                                                           
36 Hasil Wawancara dengan Ketua DPC PPP Situbondo Ibu Zeiniyah M.Si di kediamannnya pada 

tanggal 5 Oktober 2018 
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4.2 Wilayah Tapal Kuda Sebagai Basis Masyarakat Santri Situbondo 

Tapal Kuda merupakan sebuah nama untuk wilayah di daerah Jawa Timur 

yang terletak di sebelah timur yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, 

Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan Jember. Kawasan Tapal 

Kuda dihuni oleh sebagian besar masyarakat Madura, etnis Madura di wilayah ini 

sangat mendominasi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya 

bahkan hingga urusan politik. 

Gambar 4. 1 

Peta Kawasan Tapal Kuda 

 

Sumber : https://santrinulis.com/index.php/2017/09/03/sejarah-tapalkuda/ 

Etnis Madura yang menjadi mayoritas dalam kawasan Tapal Kuda mampu 

menyesuaikan diri dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya yang dibawanya 

dengan mengkombinasikan budaya yang ada di wilayah perantauannya, istilah ini 
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disebut dengan pendalungan.37 Hal tersebut yang dilakukan oleh masyarakat 

pendatang khususnya etnis Madura di Kabupaten Situbondo. 

Masyarakat Pulau Madura mayoritas bekerja di bidang perikanan dan 

kelautan, karena kondisi geografis Pulau Madura kurang menguntungkan untuk 

usaha di ranah pertanian. Sebagian besar, tanahnya adalah tanah kapur yang mana 

dianggap kurang baik bagi usaha pertanian. Disamping itu, 18,2% atau kira-kira 

sebesar 99,650 hektar, merupakan tanah gundul dalam keadaan kritis hydrologis. 

Tipe iklim yang dialami di Pulau Madura menyebabkan curah hujan bulan 

terkering 13,95 mm dan kekeringan ini tidak bisa diimbangi oleh curah hujan 

sepanjang tahun. Keadaan semacam ini sangat mengganggu untuk usaha 

pertanian, karena curah airnya tidak mencukupi terutama di musim kemarau.   

Hal ini yang menjadi respons tersendiri bagi masyarakat setempat untuk 

bermigrasi. Dari fenomena alam tersebut, yang menyebabkan banyak penduduk 

Pulau Madura yang berpindah ke wilayah terdekatnya seperti wilayah Tapal 

Kuda. Dari data sejarah dapat diketahui bahwa hubungan antar suku bangsa 

Madura dengan Jawa Timur meliputi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 

Proses perpindahan penduduk (migrasi) suku bangsa Madura ke kawasan Tapal 

Kuda berlangsung sejak masa lampau. Bahkan pada tahun 1806 telah terdapat 

desa-desa orang Madura di pojok timur karesidenan-karesidenan Jawa, seperti: 25 

                                                           
37 Istilah Pendalungan, secara etimologi disepakati berasal dari kata “dalung” yang berarti 

periuk/dulang yang besar. Secara simbolik, pendalungan merupakan proses hibridasi yang disebut 

oleh Pietersen (Lihat Rahardjo:2006) dapat bermakana kultural maupun struktural. Hibridasi 

kultural terjadi karena adanya akulturasi maupun asimilasi dari beragam etnis yang berperan di 

dalamnya baik individu maupun kelompok. Hibridasi struktural sebagai akibat interaksi yang 

terjadi dan rasionalisasi kesadaran bersama yang muncul dalam bentuk sistem sosial.  
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desa di Pasuruan, 3 desa di Probolinggo, 22 desa di Puger, dan 1 desa di 

Panarukan.38 

Gambar 4. 2 

Tempat Bersejarah Kabupaten Situbondo 

 

Sumber : https://jatim.antaranews.com/foto/225938/stasiun-panarukan 

Stasiun bersejarah di Kabupaten Situbondo yaitu Stasiun Panarukan. 

Stasiun Panarukan adalah pusat dari transportasi bahan-bahan rempah di kawasan 

Tapal Kuda ketika zaman kolonial Belanda untuk dikirim ke berbagai wilayah. 

Pada tahun 1870 pemerintaham Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang 

Agraria sebagai akibat politik liberal pemerintah di negeri Belanda. Dengan 

adanya undang-undang ini, yang memberi lebih banyak kesempatan kepada pihak 

                                                           
38 Kuntowijoyo. 2002. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940. 

Yogyakarta: Mata Bangsa., hlm 75. 
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swasta dalam bidang ekonomi, di bagian pojok timur pulau Jawa mulai banyak 

dibuka perkebunan. Perkebunan-perkebunan ini, terutama tembakau dan tebu, 

sangat banyak membutuhkan tenaga kerja manusia. Kebanyakan tenaga kerja 

murah didatangkan dari pulau Madura, baik sebagai tenaga kerja tetap maupun 

musiman. Setiap tahun ribuan orang Madura berdatangan ke Jawa Timur 

khususnya di Kabupaten Situbondo. 

Dampak dari proses migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Madura ke 

wilayah Situbondo, menyebabkan adanya proses akulturasi dengan budaya 

setempat. Dalam konsep kebudayaan, Islam hadir di Jawa sebagai pembeda 

dengan hadirnya Islam di wilayah lainnya. Islam di Jawa khususnya Situbondo 

adalah Islam yang melakukan akomodasi dengan tradisi-tradisi lokal, seperti 

keyakinan numerologi atau hari-hari baik untuk melakukan aktivitas baik ritual 

maupun non ritual, meyakini tentang makhluk-makhluk halus, serta berbagai 

ritual yang telah memperoleh sentuhan ajaran Islam. Ada proses tarik menarik 

bukan dalam bentuknya saling mengalahkan atau menafikan, tetapi adalah proses 

saling memberi dalam koridor saling menerima yang dianggap sesuai. Islam tidak 

menghilangkan tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan 

Islam murni, akan tetapi Islam juga tidak membabat habis tradisi-tradisi lokal 

yang masih memiliki relevansi dengan tradisi besar Islam. 

Masyarakat Madura yang notabennya adalah masyarakat yang berpegang 

teguh pada prinsip Islam, mampu melakukan hibridasi dengan lokalitas budaya 

Situbondo. Hal ini dibuktikan dengan dampak dari proses migrasi yang dilakukan 

masyarakat Madura, prinsip dan asas agama Islam yang secara merata dibawa 
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oleh tokoh-tokoh agama atau ulama yang berasal dari Pulau Madura.39 Salah 

satunya adalah KH. Syamsul Arifin, yang membawa konsep ajaran Islam lebih 

mendalam terhadap masyarakat Situbondo. Beliau beserta santrinya yang berasal 

dari Madura, turut mendirikan sebuah perkumpulan kecil yang fokus terhadap 

ajaran keagamaan Islam hingga pada akhirnya terbentuk sebuah Pondok Pesantren 

terbesar di Situbondo. Nilai sosial maupun budaya yang identik dengan Islam, 

membawa perubahan terhadap kondisi sosio-politik, ini adalah dampak dari 

proses migrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat Madura. Kemudian 

kehadiran Islam di Jawa berkembang biak terus menerus, terdapat banyaknya 

pesantren, salah satu indikator tertentu dalam menilai penyebaran agama Islam, 

figur Kyai sebagai salah satu pedoman dalam hidup masyarakat. Sehingga 

terdapat istilah masyarakat santri yang kemudian mendominasi dalam kehidupan 

sehari-hari, tidak hanya seorang murid yang mengenyam pendidikan pesantren, 

tetapi juga terdapat masyarakat biasa mengikuti perintah dari seorang tokoh 

agama –dalam hal ini kyai- atau dalam bahasa Madura disebut “Noro’ Patoh 

Kyai”40 

Dalam sejarahnya, masyarakat santri yang mayoritas adalah etnis Madura, 

yang merupakan pendatang, merasa nyaman untuk tinggal di daerah 

perantauannya dan sebagian besar, masyarakat memilih untuk menetap di 

kawasan Tapal Kuda khususnya Situbondo. Secara geografis, wilayah Situbondo 

menguntungkan bagi masyarakat Madura dalam usaha di bidang pertanian, karena 

pada dasarnya masyarakat Madura hanya bergulat pada profesi seorang nelayan. 

                                                           
39 Op.Cit., Bu Zeiniyah, 2018. 
40 Hasil Wawancara dengan Pak Makmun pada tanggal 01 Oktober 2018. 
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Kondisi wilayah Situbondo sangat membantu penghidupan masyarakat pendatang. 

Karena terdapat wilayah geografis di Situbondo yang berbeda satu sama lain, 

Situbondo, memiliki dataran rendah, dataran tinggi (pegunungan), dan wilayah 

pesisir. Secara mayoritas, wilayah Situbondo merupakan dataran rendah, yang 

dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian seperti di Kecamatan Banyuputih, 

Arjasa, Panarukan, Kendit, dsb. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan 

wilayah dataran rendah dengan banyaknya industri-industri pertanian dan pangan, 

serta diikuti wilayah pesisir seperti Kecamatan Jangkar, Mangaran, Panarukan, 

Besuki, dan Bungatan. Yang terakhir adalah wilayah pegunungan meliputi 

Kecamatan Sumbermalang, Besuki dan Arjasa. Meskipun wilayahnya sangat 

kecil, daerah pegunungan juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi 

masyarakat setempat, seperti adanya produksi perkebunan kopi di desa Kayumas, 

Kecamatan Arjasa. Karena produktivitas geografisnya menyebabkan masyarakat 

Madura yang pada dasarnya mempunyai budaya Islam dan santri yang kuat, dapat 

menetap dan beranak-pinak di Situbondo, sehingga menciptakan perubahan baik 

pada kultur maupun struktur sosialnya. Proses migrasi yang telah berlangsug 

lama, sehingga banyak keturunan dari orang-orang Madura yang lahir dan besar di 

Situbondo, tidak mau dianggap sebagai etnis Madura, tetapi menegaskan sebagai 

masyarakat pribumi Situbondo.41 

Hingga pada akhirnya adanya dominasi Islam dan pesantren di Kabupaten 

Situbondo membuka peluang pada keterlibatan umat Islam dalam kancah politik. 

Semenjak era orde baru, Islam telah terlibat dalam ranah politik meskipun 

                                                           
41 Op.Cit., Bu Zeiniyah, 2019. 
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terdapat pembatasan ruang gerak bagi umat Islam untuk berekspresi lebih apalagi 

ketika berurusan dengan politik, hal ini direpresentasikan hanya dalam satu partai 

politik yaitu PPP. Ketertarikan umat Islam khususnya masyarakat santri 

disebabkan oleh kemampuan partai politik khususnya yang berasaskan Islam 

dalam menyerap aspirasi umat Islam, simbol-simbol keagamaan yang digunakan 

oleh parpol menciptkan spirit perjuangan bagi kalangan Muslim, disamping itu, 

posisi kharismatik seorang kyai mendapatkan tempat diantara masyarakat, 

sehingga menciptkan ketaatan dalam politik juga berkenaan dengan ketaatan 

kepada sang guru atau kyai. Masyarakat cenderung mengikuti perilaku politik dari 

seorang kyai yang dikaguminya, sehingga sedikit kemungkinan untuk menciptkan 

perilaku yang rasional dalam kontelasi politik.  

Disamping itu, perilaku yang sering dilakukan masyarakat santri 

Situbondo, cenderung kearah kelompok konservatif. Geertz menjelaskan bahwa 

terdapat dua kelompok santri, kelompok konservatif dan modern, terdapat 

perbedaan mendasar dalam menjelaskan kedua kelompok tersebut.42 Geertz 

mencatat pola pendidikan kalangan santri yang dikelompokkan ke dalam pondok 

pesantren dan madrasah (kalangan konservatif/tradisional) dan dengan sekolah 

agama modern adaptasi sistem pendidikan Barat (kalangan modern). Dalam 

konstelasi politik, kalangan santri juga terbelah kedalam afiliasi politik yang 

diwakili oleh beberapa partai berbasis Islam. PKB dan PPP mewakili arah politik 

kalangan santri tradisional sedangkan PAN dan PKS, mewakili kalangan santri 

                                                           
42 Geertz, Clifford. 2014. Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa. 

Depok: Komunitas Bambu., hlm 541. 
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modern. Banyaknya institusi keagamaan tradisional membuat PPP menjadi partai 

politik yang dominan di Situbondo. 

“...karena bagaimanapun juga ponpes sukorejo itu sebagai ikon pesantren 

di Situbondo. Kalau lihat sejarah politiknya, ayahnya KH. Fawaid yaitu 

KH. As’ad ga pernah bergabung ke partai lain kecuali PPP dan KH. 

As’ad itu salah satu pendirinya PPP. Dan beliau turun sendiri pada saat 

kampanye PPP di zaman dulu. Hal hal itu ke masyarakat kan masih 

pengaruh, masyarakat yang mengaku santri masih terikat dengan PPP”43 

Masyarakat santri yang akhirnya mampu mendominasi dan menciptakan 

sebuah kekuatan politik yang keuntungannya telah dinikmati oleh beberapa tokoh 

agama yang sangat berpengaruh. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Zeiniyah, 

kehadiran Kyai As’ad dan putranya Kyai Fawaid, yang keduanya merupakan 

tokoh Islam yang berpengaruh, serta keduanya mempunyai kesamaan ideologis 

dalam berpolitik. Kyai As’ad selama masa hidupnya, tidak pernah berpindah 

haluan terkait pilihan politiknya, PPP sebagai jawaban atas pilihan politiknya dan 

sebagai wadah politik dari sang tokoh Kyai tersebut. Begitu juga dengan putranya 

Kyai Fawaid, yang mempunyai kharismatik turunan dari orang tuanya, juga 

melanjutkan tongkat estafet perjuangan ayahnya, selain menjadi pengasuh pondok 

pesantren, beliau juga meneruskan dalam dunia politik, sebagai ketua DPC PPP 

Kabupaten Situbondo. 

“...waktu 2008 saya dek, diajak sama kyai Fawaid untuk bergabung ke 

PPP, awalnya saya bingung, akhirnya saya memutuskan bergabung ke 

PPP. Karena dirasa, katanya saya punya rasa sosial di masyarakat, 

apalagi pas kampanye, PPP itu sangat  membantu dek, meskipun kekuatan 

utama politik saya ya ada di saya sendiri”44 

                                                           
43 Ibid, Bu Zeiniyah, 2018. 
44 Hasil Wawancara dengan Bapak H. Fahrudi Apriawan, pada tanggal 01 Oktober 2018. 
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Kekuatan kharismatik dari seorang tokoh agama, mampu menjadi modal 

sosial utama dihadapan masyarakat, apabila dihadapkan dengan kecenderungan 

masyarakat Situbondo yang sangat kental dengan Islam. Kekuatan tersebut yang 

menjadi pendongkrak utama dalam membantu seorang kandidat saat menjelang 

pemilu. H. Fahrudi Apriwan yang merupakan salah satu kandidat anggota 

legislatif di Dapil VI (Panarukan-Kendit), beliau bukan merupakan dari kalangan 

santri, akan tetapi, Kyai Fawaid merekomendasi dan mempercayai beliau untuk 

bertarung dalam konstelasi politik berasal dari PPP. Disamping itu, terdapat 

dorongan kekuatan seperti keterlibatan masyarakat santri, proses keterlibatan ini 

didapatkan dari seorang tokoh agama yaitu Kyai Zam-Zam Bil Faqih, yang 

merupakan pengasuh Ponpes Zainul Fauzi Kecamatan Kendit. Terdapat bentuk 

penegasan dari seorang tokoh agama tentang preferensi politiknya, disini beliau 

berpegang keras untuk memilih PPP pada pemilu 2009 dan 2014. Hal ini yang 

dirasakan oleh kandidat khususnya H. Fahrudi yang berlatar belakang bukan dari 

kalangan santri, dukungan yang diperoleh dari kultur yang telah terbentuk, proses 

keterlibatan seorang tokoh agama mampu mendongkrak dan memudahkan 

kandidat dalam mendapatkan suara sebesar-besarnya. 

4.3 Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pasca-Orde Baru 

Pada era Orde Baru, terdapat gagasan mengenai fusi partai politik yang 

terus-menerus semakin menguat hingga pada tahun 1971, dalam merespon fusi 

yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah, di dalam MPR yang dibentuk pasca 

pemilu 1971, Subchan ZE mempelopori terbentuknya “Fraksi Perjuangan” yang 

menggabungkan fraksi-fraksi partai Islam dan Majelis. Kemudian pada tahun 
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1973, beberapa perwakilan dari partai Islam berkumpul dan mendeklarasikan PPP 

yang merupakan singkatan dari Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 

Januari 1973.45 Dalam kontestasi pemilu, PPP sebagai wadah aspirasi umat Islam 

yang selalu berusaha memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam bentuk 

kebijakan-kebijakan yang memihak kepada umat Islam. Keberadaan PPP, sebagai 

jawaban atas munculnya gerakan Islam reformis yang bertujuan untuk 

menstabilkan ajaran Islam di Indonesia, dan menjaga kedaulatan bangsa 

Indonesia.  

PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi 

keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai lainnya 

yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara 

Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan 

kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya 

dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih 

menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan 

negara Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang 

Indonesia” atau “Islam keindonesiaan”, yang berpegang pada prinsip harmoni 

antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan.  

                                                           
45 Feillard, Andree. 2009. NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: 

LkiS., hlm 157. 
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Tabel 4. 4 

Perolehan Suara PPP Pemilu Nasional 1999-2014 

Pemilu Suara % Kursi % 

1999 11.329.905 10,71 58 12,55 

2004 9.248.764 8,15 58 10,54 

2009 5.544.332 5,33 38 6,78 

2014 8.157.488 6,52 39 6,96 
Sumber : KPU, Diolah oleh Peneliti 2018.  

Saat era reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan yang cukup 

besar dalam sistem politik. Setelah Soeharto turun, pengaktifan hak-hak rakyat 

terlihat dari adanya suatu partisipasi politik yang kuat dari rakyat, jumlah partai 

politik yang melambung tinggi. Pada pemilu 1999, diikuti sebanyak 48 partai 

politik, sistem multi-partai terbuka digunakan untuk menyegarkan sebuah nilai 

demokrasi yang telah lama dikekang oleh rezim otoriter orde baru. PPP 

merupakan partai politik yang telah ada sejak era orde baru, dalam hal ini untuk 

mengekang suara-suara umat Muslim, maka dari itu, diawal reformasi banyak 

bermunculan partai-partai baru yang berasaskan pada Islam. PPP kemudian 

mengalami penurunan suara yang sangat drastis. PPP mengantongi suara sebesar 

11.329.905 suara atau memperoleh sebanyak 58 kursi di parlemen. Kemerosotan 

suara yang diperoleh menjadi ancaman tersendiri bagi internal PPP, pasalnya pada 

pemilu selanjutnya, tahun 2004, PPP hanya mengantongi suara sebesar 5.248.764 

atau 8,15% perolehan suara secara nasional dengan memperoleh sebanyak 58 

kursi dari 560 kursi keseluruhan. Penurunan suara pada PPP terus berlanjut pada 

pemilu 2009 dan 2014, pasalnya, PPP tidak memiliki sosok yang dapat menjadi 

figur dalam memperoleh suara pada pemilu. 
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Tabel 4. 5 

Perolehan Suara PPP Pemilu Lokal Situbondo 1999-2014 

Pemilu Suara % Kursi 

1999 - - 1 

2004 102.536 25,83% 12 

2009 89.709 25,33% 11 

2014 87.471 21,57% 9 
Sumber : KPUD Situbondo, Diolah oleh Peneliti 2018. 

Dalam ranah pemilu di tingkat lokal, ini berbanding terbalik dengan 

perolehan suara di tingkat nasional. Pada awal reformasi, PPP justru mengalami 

penurunan yang tinggi, banyak tokoh-tokoh agama seperti Kyai Fawaid dan Kyai 

Kholil beralih ke partai politik baru yaitu PKB. Kemudian, dengan kembalinya 

Kyai Fawaid untuk bergabung ke PPP, menyebabkan peningkatan perolehan sura. 

PPP pada 2004 memperoleh sebesar 102.536 suara atau mendapatkan 12 kursi, 

PPP keluar bukan sebagai partai pemenang, PPP menempati posisi kedua dan 

harus kalah dengan partai rivalnya yakni PKB. Pemilu selanjutnya 2009, 

menempatkan PPP sebagai partai pemenang, dengan perolehan 89.709 suara atau 

memperoleh 11 kursi di parlemen. Pada pemilu 2014, PPP kembali pada posisi 

kedua setelah PKB, yakni mendapatkan 87.471 suara atau 9 kursi di parlemen. 

Fenomena tersebut, menjelaskan bahwa PPP merupakan partai yang dominan di 

Kabupaten Situbondo, suara yang didapatkan relatif dan cenderung stabil 

meskipun mengalami penurunan. Pada 2004 hingga 2014, PPP selalu memperoleh 

suara diatas 20%, dan selalu menempatkan PPP antara posisi pertama maupun 

kedua. Hal ini justru berbanding terbalik dengan perolehan suara PPP di tingkat 

nasional, perubahan perolehan suara di tingkat nasional tidak selalu menjadi 
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indikator utama dalam mempengaruhi perolehan suara di tingkat lokal khususnya 

Kabupaten Situbondo. 

Tabel 4. 6 

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif Tahun 2009 

No Kecamatan 
Jumlah Pemilih 

(DPT) 

Pengguna Hak 

Pilih 

Tidak 

Memilih 

Tingkat 

Partisipasi 

1 Banyuglugur 17.105 13.447 21,4 % 78,6 % 

2 Banyuputih 41.288 30.820 25,4 % 74,6 % 

3 Besuki 46.176 35.054 24,1 % 75,9 % 

4 Bungatan 19.580 15.584 20,5 % 79,5 % 

5 Jangkar 29.844 22.129 25,9 % 74,1 % 

6 Kapongan 29.354 23.586 19,7 % 80,3 % 

7 Mlandingan 18.248 14.370 21,3 % 78,7 % 

8 Panarukan 41.199 31.263 24,2 % 75,8 % 

9 Suboh 20.674 17.042 17,6 % 82,4 % 

10 Sumbermalang 21.634 17.605 18,7 % 81,3 % 

11 Mangaran 25.413 20.245 20,4 % 79,6 % 

12 Kendit 22.641 18.329 19,1 % 80,9 % 

13 Situbondo 35.157 27.258 22,5 % 77,5 % 

14 Panji 51.559 41.494 19,5 % 80,5 % 

15 Jatibanteng 17.796 13.945 21,7 % 78,3 % 

16 Asembagus 36.803 28.237 23,3 % 76,7 % 

17 Arjasa 30.819 22.737 26,3 % 73,7 % 

Total 505.290 393.145 22,2 % 77,8 % 

Tabel 4. 7 

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 

No Kecamatan 
Jumlah Pemilih 

(DPT) 

Pengguna Hak 

Pilih 

Tidak 

Memilih 

Tingkat 

Partisipasi 

1 Banyuglugur 17.982 14.521 19,3 % 80,7 % 

2 Banyuputih 42.376 31.415 25,9 % 74,1 % 

3 Besuki 48.806 37.346 23,5 % 76,5 % 

4 Bungatan 20.053 16.515 17,7 % 82,3 % 

5 Jangkar 31.818 25.558 19,7 % 80,3 % 

6 Kapongan 29.776 25.535 14,3 % 85,7 % 

7 Mlandingan 18.376 15.222 17,2 % 82,8 % 

8 Panarukan 47.221 34.373 27,3 % 72,7 % 

9 Suboh 21.698 17.185 20,8 % 79,2 % 

10 Sumbermalang 22.281 17.619 21 % 79 % 

11 Mangaran 26.566 22.379 15,8 % 84,2 % 
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12 Kendit 23.069 19.496 15,5 % 84,5 % 

13 Situbondo 36.247 28.680 20,9 % 79,1 % 

14 Panji 52.574 44.149 16,1 % 83,9 % 

15 Jatibanteng 17.961 14.412 19,8 % 80,2 % 

16 Asembagus 39.304 31.515 19,1 % 80,1 % 

17 Arjasa 34.301 26.010 24,2 % 75,8 % 

Total 530.409 421.930 20,5 % 79,5 % 

Sumber : KPUD Situbondo, 2018. 

Dari prosentase perolehan suara diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

partisipasi Kabupaten Situbondo saat pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 

tergolong cukup tinggi. Hal ini yang menjadi salah satu instrumen yang baik bagi 

negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Dalam hal ini, pemilu pada tahun 

2014 mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya, ini memberikan muatan 

yang positif bagi tersenggalanya pemilu yang berkualitas serta menguntungkan 

bagi partai politik tertentu yang menjadi partai dominan di daerahnya. PPP dalam 

hal ini seharusnya sangat diuntungkan apabila melihat peningkatan partsipasi 

masyarakat dalam memilih kandidat maupun partai politik, dengan menurunnya 

perolehan suara PPP ini menjadi tugas besar untuk memakasimalkan kinerja 

kader-kadernya dalam meraup suara. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Masyarakat Santri Situbondo 

Masyarakat Situbondo mayoritas beragama Islam, yang dibuktikan dari 

data kependudukan bahwasanya penganut agama terbanyak adalah Islam, terdapat 

637.375 jiwa yang mengaut agama Islam, berkisar 98% dari total keseluruhan 

masyarakat Situbondo.46 Maka dari itu, tidak heran jika Kabupaten Situbondo 

dijuluki sebagai Kota Santri. Kota Santri sebagai istilah Kabupaten Situbondo 

juga selaras dengan realita yang ada. Penggunaan istilah santri ditujukan kepada 

seseorang yang menuntut agama di pondok pesantren. Masyarakat santri sebagai 

masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan mematuhi perintah dari kyai. 

Kyai dapat dikatakan sebagai guru dalam sebuah pondok pesantren, dan juga 

dianggap –oleh santri-  sebagai bapak atau orang tuanya sendiri. Hubungan 

tersebut tidak bisa dipisahkan, karena kebiasaan wali murid menitipkan anaknya 

untuk dijadikan sebagai santri di ponpes tersebut dan dididik dalam bentuk moral. 

Menurut Dhofier, bahwa kyai merupakan patron karena memiliki otoritas 

dan kekuasaan mutlak dalam mewarnai lembaga pondok pesantren. Tak seorang 

pun melawan kyai - apalagi santri – di lingkungan pesantren, kecuali kyai 

memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar.47 Kharismatik yang 

dimiliki oleh kyai tidak hanya terdapat pada santri, juga dimiliki oleh lingkungan 

                                                           
46 Data Kantor Kementerian Agama Situbondo, 2017. 
47 Lihat Dhofier dalam Sukamto. 1999. Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren. Jakarta: Pustaka 

LP3ES., hlm 79. 
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masyarakat keagamaan, tak hanya dalam lingkup keagamaan, peran kyai juga 

besar dalam masyarakat sipil, banyak kemudian persoalan-persoalan ekonomi, 

sosial dan politik yang selalu menjadi tanggung jawab besar seorang kyai. Dalam 

sejarahnya, kyai tidak hanya menjadi tokoh pemuka agama, kyai juga berperan 

melawan penjajahan Belanda di saat awal kemerdekaan.  

Dalam hal ini Kabupaten Situbondo, tergolong sebagai masyarakat yang 

secara mayoritas berpikir layaknya seperti santri, masyarakat Situbondo perlu 

adanya sosok ataupun figur dalam mengembangkan kualitas hidup dirinya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren, terdapat 172 pondok 

pesantren yang menyebar di seluruh kecamatan.48 

Hal ini terkait dengan mayoritas penduduk Kabupaten Situbondo yang 

merupakan muslim dan mengafiliasikan diri sebagai warga Nahdlatul Ulama 

(NU). Selain itu, dengan banyaknya jumlah pesantren di Kabupaten Situbondo, 

maka banyak dari masyarakat juga pernah mengenyam pendidikan pesantren, baik 

menjadi santri mukim. Massa NU ini pada dasarnya terbagi dalam komunitas-

komunitas kecil seperti sel-sel pada sebuah organisme yang masing-masing 

memiliki nucleus berupa kyai-kyai lokal.49 Keberadaan kyai ini biasanya dicirikan 

dengan adanya sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional atau yang biasa 

disebut pondok pesantren. 

Salah satu nilai penting dalam tradisi pondok pesantren adalah hubungan 

antara kyai dan santri yang nyaris sakral. Hubungan ini disebut sebagai ta’zim 

                                                           
48 Data Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, 2018. 
49 Karim, A Gaffar. 1995. Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia . Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset., hlm 89 
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yakni sikap hormat atau kepatuhan seorang santri terhadap kyainya yang bersifat 

mutlak dan tidak terputus, berlaku sepanjang hidup seorang santri. Hal ini 

merupakan inti dari ajaran kitab Ta’limul Muta’alim Ta’limul Muta’alim yang 

diajarkan di berbagai pesantren tradisional NU. 

Kyai kemudian tidak hanya menjadi rujukan atas permasalahan 

keagamaan, kyai juga dituntut untuk bersikap adaptif dan responsif terhadap 

perkembangan sosial dan politik di masyarakat. Keberadaan kyai dalam partai 

politik dengan kharismanya seringkali digunakan untuk menarik massa, terutama 

kelompok santri. Selain itu, karena kyai dianggap sebagai pemimpin yang 

kharismatik dalam masyarakat dan mempunyai massa, para kandidat baik dalam 

pemilihan anggota legislatif maupun Pilkada seringkali berlomba-lomba untuk 

memperoleh dukungan dari para kyai tersebut. 

Hubungan antara kyai dan santri terus berlangsung meskipun santri 

tersebut sudah keluar dari pesantren. Hubungan antara santri dan kyai serta 

hubungan antar setiap santri terus dibina, salah satunya melalui kegiatan temu 

alumni yang diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hampir di semua pesantren di 

Kabupaten Situbondo mempunyai tradisi temu alumni. Dengan adanya pertemuan 

rutin tersebut maka terbangun jejaring kyai dan santri, serta antar santri. Selain 

dengan adanya pertemuan temu alumni tersebut, hubungan santri dengan institusi 

pesantren juga dibangun melalui jejaring institusi pesantren. Hal ini seperti yang 

dilakukan para santri alumni pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, setelah 

keluar dari pesantren dan kembali ke masyarakat biasanya mendapat pengakuan 

dari masyarakat sebagai guru mengaji. Santri tersebut kemudian banyak yang 
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mendirikan pesantren sendiri di daerahnya, dan pesantren yang mereka bangun 

selalu mengafiliasikan diri atau menginduk dengan pesantren tempatnya belajar, 

yakni pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo. 

5.1.1.Iklim Masyarakat Santri Situbondo 

Kekuasaan politik Situbondo berada dalam kekuatan tokoh-tokoh agama 

dan tokoh kultur, para kyai, tokoh masyarakat dan pemimpin-peminmpin 

kelompok-kelompok sosial. Kekuasaan antara pondok pesantren barat 

(Walisongo) dan timur (Salafiyah-Safi’iyah) memberi kontribusi luar biasa 

terhadap masa depan Situbondo, dua pesantren besar ini merupakan keturunan 

dari KHR. As’ad Syamsul Arifin yang baru baru ini mendapat gelar pahlawan 

nasional. Sehingga kekuasaan politik serta berbagai kebijkan dan pengambilan 

keputusan pemerintah daerah masih mendengarkan nasehat dari sesepuh politik 

Kabupaten Situbondo. 

Kharismatik kyai yang memperoleh dukungan dan kedudukan di tengah 

kehidupan masyarakat terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang 

dimilikinya, sehingga melahirkan etika kepribadian penuh daya tarik. Proses ini 

bermula dari kalangan terdekat kemudian mampu menjalar ke tempat yang 

berjauhan. Kyai tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama. Dalam konteks 

kehidupan pesantren, kyai juga menyandang sebutan elit pesantren yang memiliki 

otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan. 

Secara sosiologis, kyai dapat digolongkan sebagai symbolic leader, 

pemimpin yang memiliki visi tersendiri tentang kehidupan masyarakat dan hanya 
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didukung oleh massa atau tidak didukung oleh pimpinan lain, maupun sebagai 

visible leader, pemimpin yang menentukan pilihan-pilihan politik massa dan 

didukung oleh massa dan pendukung lain. Rahasia keberhasilan para kyai dalam 

mengembangkan sistem organisasi yang kuat dan stabil terletak pada 

kebijaksanaan dan kesadaran mereka bahwa struktur manusia mana pun lebih 

mempercayai general consensus ketimbang persetujuan yang dipaksakan atau 

sistem organisasi yang rumit. Hubungan yang kuat antara ulama (kyai) dan umat 

Islam tampak jelas dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam 

menciptakan iklim masyarakat santri. Peran sosial kemasyarakatan ulama (kyai) 

di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik menyangkut aspek sosial, politik, 

kebudayaan maupun yang lebih spesifik adalah bidang keagamaan, paling tidak 

telah menjadikan kyai sebagai sosok dan figur terpandang dalam masyarakat. 

Begitu kuatnya pengaruh seorang kyai terhadap kehidupan sehari-hari 

masyarakat Situbondo, kyai selalu menjadi tokoh atau figur yang diperebutkan 

oleh institusi politik, salah satunya adalah partai politik. Kekuatan kyai yang 

bersumber dari pengalaman spiritualnya yang mampu ditransformasikan menjadi 

kekuatan sosial masyarakat. Tak hanya santri yang selalu mempunyai hubungan 

erat dengan seorang kyai, namun lingkungan masyarakat juga turut menjadi 

bagian dari hubungan tersebut. Kharismatik yang dimiliki kyai juga diselipkan 

dengan dakwah-dakwah dan sejarah perjuangan dari leluhur-leluhur kyai tersebut. 

Dakwah-dakwahnya selalu disampaikan dalam kegiatan keagamaan, shalawatan 

maupun pengajian, kegiatan ini yang mampu mengubah akhlak dalam berperilaku 

masyarakat. 
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Hal tersebut yang menjadi modal pesantren dalam persoalan politik 

elektoral maupun politik non elektoral. Parpol yang berbasis Islam, contohnya 

PPP, selalu menjadi partai yang diuntungkan ketika dihadapkan dengan kondisi 

kultur yang demikian, dan juga kesamaan ideologis serta perjuangan dengan 

tokoh-tokoh Islam. Masyarakat Situbondo yang notabennya adalah mayoritas 

Islam tidak bisa lepas dari kultur yang demikian, Pak Makmun mengatakan 

bahwa:50 

...Jadi ada istilah BEU SANTRI (baunya kayak santri) biasanya orang ini 

bukan alumni pondok pesantren, dia cuma orang biasa ga pernah belajar 

di sekolah islam manapun. Tapi perilakunya orang-orang seperti ini sudah 

kayak santri, contohnya suka ikut shalawatan, ikut pengajian, takzim sama 

kyai, pokoknya padhe lah bik (sama kayak) santri. 

Perilaku tersebut yang menjadi iklim agama Islam dan menjadi yang 

utama dalam kehidupan sosial masyarakat Situbondo. Seperti kegiatan 

shalawatan, pengajian selalu menjadi kegiatan yang paling utama di Kabupaten 

Situbondo. Iklim tersebut juga didukung dengan kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Situbondo. 

Pemda Situbondo beserta perangkat-perangkatnya mengadakan shalawatan rutin 

pada hari Jum’at disetiap awal bulan yang dimaknai untuk memberikan siraman 

rohani, memberikan ketenangan di tengah kesulitan.  

  

                                                           
50 Op.Cit., Pak Makmun, 2018. 
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Gambar 5. 1 

Kegiatan Pengajian Rutin Pemda Situbondo 

 
Sumber : https://situbondokab.go.id/ 

 

Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan, peran kyai cukup berpengaruh 

terhadap kegiatan masyarakat Situbondo. Kegiatan yang dilaksanakan Pemda 

Situbondo, tidak terlepas dari kepentingan umat Islam dalam menjalankan misi 

keumatan. Kegiatan seperti pengajian biasanya selalu dilakukan rutin oleh 

kalangan pondok pesantren, namun di Situbondo, institusi pemerintah turut hadir 

mengadakan kegiatan tersebut secara berkala. 

Masyarakat Situbondo yang secara tendensi adalah kehidupan masyarakat 

santri, tidak bisa lepas dari peran 2 pondok pesantren besar, Walisongo dan 

Salafiyah Safi’iyah. Kedua ponpes tersebut memiliki modal sejarah dalam 

membentuk sebuah tatanan sosial masyarakat. Bahkan, peta perpolitikan selalu 

menggantungkan diri pada kedua kutub pesantren tersebut. Keterlibatan elite 

agama terhadap politik dibuktikan dengan kedudukan Alm. KH. Fawaid yang 

secara tegas merupakan ketua DPC PPP Situbondo. Keterlibatan secara langsung 
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sebagai pengurus partai politik, hal ini melibatkan elite pesantren, yakni kyai dan 

keluarganya yang memiliki hubungan erat dengan kyai tersebut. Posisi 

keterlibatan ini diharapkan mampu memberikan ruang politik untuk 

memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren, karena 

jabatan sebagai ketua DPC turut menentukan kebijakan dan program-program 

pembangunan. 

Gambar 5. 2 

Demonstrasi oleh Santri Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo 

 
Sumber : https://news.detik.com/ 

Gambar diatas (5.2) merupakan contoh demonstrasi yang dilakukan oleh 

santri Salafiyah Safi’iyah, aksi tersebut bermula saat kasus Bupati Situbondo 

melakukan tindakan korupsi senilai 45,75 miliar terhadap anggaran APBD pada 

tahun 2008. Gerakan demonstrasi tersebut dikomandoi oleh Kyai Fawaid, 

dikarenakan belum ada tindak lanjut dari KPK sebagai institusi pemberantasan 

korupsi dalam penanganan kasus tersebut. Kyai Fawaid yang pada saat itu masih 

menjabat sebagai ketua DPC PPP Situbondo, gerakan demonstrasi tersebut secara 
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massif memblokade jalan pantura Situbondo – Banyuwangi selama 23 jam.51 

Ketika aksi demonstasi berlangsung, massa menggelar shalawatan, istighosah dan 

membaca surat yasin demi keselamatan masyarakat Situbondo dari tindakan yang 

koruptif. 

Keterlibatan seorang kyai terhadap politik sudah tidak dapat dipungkiri 

lagi, Kyai Fawaid mampu membuat kehidupan masyarakat lebih baik lewat jalur 

agama, dan juga mampu menggerakan massa di dalam jalur politik. Sebagai elite 

agama, beliau merupakan aktor yang penting, maka tidak heran jika peta 

perpolitikan berada dalam arus kekuatan pesantren. Maka dari itu, banyak tokoh 

agama yang mendapatkan legitimasi politik dihadapan kandidat, karena begitu 

kuat pengaruhnya terhadap gerakan massa. Situbondo tidak bisa lepas dari 

bayang-bayang kultur pesantren yakni kyai dan santri, yang merupakan bagian 

dari elemen civil society, dan secara tindakan politiknya dapat memenuhi 

kepentingannya dihadapan pemerintah. 

5.2 Jejaring Institusi Keagamaan Membentuk Basis Pemilih PPP 

Kehadiran institusi keagamaan tidak bisa dihindari lagi dalam masyarakat 

yang secara budaya sangat kental dengan keberadaan agama tertentu. Hadirnya 

beberapa institusi agama tradisional seperti pesantren, yang secara sosial 

mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada institusi-institusi formal lainnya. 

Pembahasan ini tentang politik elektoral di Situbondo berkaitan dengan struktur 

dan konteks sosial masyarakat karena Situbondo dikenal sebagai “Kota Santri” 

                                                           
51 Anonim. 2018. Sudah 23 Jam Jalur Pantura Situbondo Diblokir Massa. 

https://news.detik.com/jawatimur/1027681/sudah-23-jam-jalur-pantura-situbondo-diblokir-massa. 

Diakses pada tanggal 20 Nopember 2018, Pukul 18:32 WIB. 
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yang memiliki 172 pondok pesantren tradisional yang menyebar ke seluruh 

kecamatan. Komposisi penduduk ini dapat berpotensi menjadi kekuatan besar 

yang dapat mendukung dinamika politik elektoral dengan mobilisasi jaringan 

sosial berbasis pesantren yaitu keterlibatan jaringan Ikatan Santri dan Alumni 

Salafiyah Safi’iyah Sukorejo (IKSASS) pada proses politik elektoral tahun 2009 

dan 2014. Hal ini menjadi sangat menarik karena jaringan pesantren yang 

sejatinya merupakan kader-kader dakwah atau pengemban nilai-nilai keagamaan, 

pada akhirnya dapat pula bertransformasi menjadi modal politik kandidat kepala 

daerah di Kabupaten Situbondo. Secara kontekstual, Situbondo yang mempunyai 

kekuatan sosial terhadap pesantren tradisional, kekuatan ini memiliki legitimasi 

sosial dihadapan masyarakat, hal ini menjadi modal sosial utama yang dimiliki 

oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Situbondo. Pada faktanya, Ponpes 

Salafiyah Safi’iyah menjadi kekuatan yang dominan dalam kontestasi pemilu dan 

pilkada. 

Pada saat kepemimpinan Alm. KH. Fawaid Syamsul Arifin, pola relasi 

antara PPP dan Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo bersifat secara institusi. 

Terdapat instruksi secara struktural terhadap santri dan alumni pesantren. Pesan 

politik yang disampaikan berupa perjuangan para kyai dalam ranah agama dan 

politik terhadap perbaikan dan pengembangan pesantren. Salah satu alumni 

Ponpes Sukorejo adalah Bapak Sunardi menjelaskan bahwa,52 

“...Kalau masih kepemimpinan KH. Fawaid itu garis politiknya jelas. 

Tempat pendidikan, pesantren, tempat ibadah yang berafiliasi dengan 

ponpes sukorejo itu secara garis politik rata-rata mengikuti apa yg 

                                                           
52 Wawancara dengan Ketua Timses PPP. Pak Sunardi Muhib. Pada tanggal 9 Oktober 2018. 
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dijalankan KH. Fawaid. Dulu ada himbauan, terang2an dari beliau kalau 

untuk milih PPP. Dan alasan beliau cukup rasional untuk menghimbau 

ponpes-ponpes lainnya untuk memilih PPP” 

Dalam proses politik elektoral yang dilakukan PPP, salah satunya yaitu 

menggunakan jaringan-jaringan yang dimiliki pesantren Salafiyah Safi’iyah 

Sukorejo. Jaringan ini berupa Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Safi’iyah 

Sukorejo (IKSASS), serta ponpes-ponpes lainnya yang memiliki afiliasi d engan 

Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo. 

5.2.1 Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo 

Awalnya area Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo adalah hutan 

belantara yang membentang dari Gunung Baluran sampai wilayah Asembagus. 

Hutan belantara itu dikenal sangat angker karena disamping dihuni oleh binatang 

buas, juga dedemit. Saat itu penduduk tidak ada yang berani memasuki hutan 

tersebut. Pada tahun 1328 H / 1908 M, Kyai Syamsul Arifin – atas saran Habib 

Hasan Musawa dan Kyai Asadullah – dibantu putranya, Kyai As’ad dan beberapa 

orang santri yang menyertai dari Madura, membabat dan merambah hutan 

tersebut untuk didirikan sebuah pesantren dan perkampungan. 

Sejak tahun 1914, pesantren kecil tersebut berkembang bersamaan dengan 

datangnya para santri dari wilayah sekitar Karesidenan Besuki. Tahun itu pula 

kemudian dijadikan tahun berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah. 

Setiap perayaan ulang tahun selalu dirujuk pada tahun itu. Perkembangan 

selanjutnya, Desa Sukorejo yang letaknya 7 kilometer sebelah timur Asembagus 

(30 km arah timur kota kabupaten Situbondo) tidak hanya berdiri sebuah 
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pesantren, masyarakat pun mulai berdatangan untuk kemudian menetap di desa 

itu. Hutan yang telah dirambah itu pun berkembang menjadi areal pertanian 

ladang dan kebun yang hasilnya mulai bisa dirasakan penduduk. Pergaulan 

penduduk dengan pesantren pun berlangsung harmonis.53 

Kyai Syamsul Arifin sendiri selain mengasuh beberapa santri, juga 

membantu masyarakat khususnya dalam memberikan pertolongan pengobatan dan 

hajat masyarakat lainnya. Dan lambat laun nama Kyai Syamsul Arifin mulai 

dikenal hingga ke berbagai daerah, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

pertambahan santri mulai tampak. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Pesantren 

Sukorejo tidak hanya menjadi pusat belajar, tapi juga sebagai pusat perjuangan 

kemerdekaan. Para pejuang banyak ditampung di pesantren, sekaligus sebagai 

markas penyusunan strategi melawan penjajah. Ketika itu proses belajar mengajar 

baru bisa dilaksanakan melalui sistem sorogan dan bandongan, hingga kemudian 

Kyai As’ad yang menggantikan Kyai Syamsul Arifin setelah beliau wafat pada 

tahun 1951, sistem belajar mengajar dan pendidikan mulai dikembangkan ke 

sistem klasikal dengan didirikannya berbagai lembaga pendidikan, seperti 

Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, SD, SLTP, SLTA sampai perguruan 

tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua DPC PPP Kabupaten 

Situbondo Hj. Zeiniye., S.Ag (Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019), 

menyebutkan bahwasanya tidak ada catatan sejarah tertulis hubungan antara PPP 

                                                           
53 Hasan, Syamsul. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah. 

http://www.sukorejo.com/2013/06/04/Sejarah-Berdirinya-Pondok-Pesantren-Salafiyah-

Syafiiyah.html diakses pada tanggal 30 Desember 2018 , Pukul 16:46 WIB. 
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dan Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo. Akan tetapi, saat rezim orde baru, PPP 

adalah salah satunya partai yang berbasis dan berasaskan Islam, sudah menjadi 

barang pasti ketika Ponpes Salafiyah Safi’iyah berafiliasi dengan PPP, karena 

kesamaan ideologis yaitu ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam didalam kultur 

politik Indonesia, yang pada saat itu, pesantren dipimpin oleh Alm. KHR. As’ad 

Syamsul Arifin, yang juga merupakan tokoh agama dan bangsa. 

“...Hubungan ini nantinya akan memudahkan proses kita dalam 

menampung aspirasi politik masyarakat. Karena zaman sekarang itu 

parpol harus jemput bola terhadap massa. Jadi kita gaperlu ribet-ribet 

menentukan konstituen kita nantinya, dengan hubungan yang baik dengan 

pesantren, kita tahu apa yang menjadi tugas besar kita untuk kemajuan 

Situbondo” 

Ketua DPC PPP yang juga merupakan alumni Ponpes Salafiyah Safi’iyah 

Sukorejo juga mempertegas bahwa kesamaan tujuan yang dimiliki pesantren dan 

PPP juga akan berdampak panjang pada proses kehidupan masyarakat Situbondo, 

dengan menciptakan suasana politik yang berakhlak, jujur, adil serta harmonis. 

Dalam penjelasannya, hubungan ini nantinya memiliki dampak positif terhadap 

kemudahan partai dalam menampung aspirasi masyarakat Situbondo.54 Hubungan 

perjalanan politik PPP dengan Ponpes Sukorejo, dimulai sejak kepemimpinan 

KHR. As’ad Syamsul Arifin dimana pada saat itu sedang masuk era orde baru. 

Pada saat orde baru, PPP merupakan partai satu-satunya umat Islam Indonesia. 

PPP adalah gabungan dari 4 fusi partai politik Islam pada saat itu. Menurut Pak 

Makmun yang juga pengasuh Ponpes Salafiyah Safi’iyah Panarukan, mengatakan 

bahwa PPP dan Ponpes Sukorejo memiliki hubungan elektoral semenjak orde 

baru. Beliau menambahkan bahwa saat itu Ponpes Sukorejo yang mayoritas 

                                                           
54 Op.Cit., Ibu Zeiniyah, 2018. 
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adalah warga NU, menjadi basis suara yang solid dalam mendulang suara PPP. 

Semenjak berakhirnya orde baru, kemudian hadirnya partai-partai Islam lainnya, 

maka suara warga NU yang termaktub dalam Ponpes Sukorejo juga terpecah 

belah.55 

Pasca kepemimpinan KHR. As’ad Syamsul, yang digantikan oleh putranya 

KHR. Fawaid As’ad Syamsul Arifin, arah politik dan perjuangan beliau semakin 

lebih tergambar jelas dihadapan publik. Hal ini dibuktikan dengan jabatan beliau 

yaitu pengurus PPP tingkat kecamatan Banyuputih, dan kemudian menjadi ketua 

DPC PPP Kabupaten Situbondo. Menjadi ketua partai dan pengasuh ponpes 

memiliki dampak yang signifikan terhadap perolehan suara PPP khususnya di area 

sekitar Ponpes Sukorejo. Para santri Ponpes Sukorejo tetap memutuskan PPP 

sebagai pilihan politiknya pada pemilu 2014, meskipun KHR. Fawaid telah wafat. 

Khusus di TPS sekitar asrama santri putra, PPP menang dengan selisih 

yang sangat besar dengan partai-partai yang lain. PPP memperoleh suara tiga ribu 

enam ratus lebih suara, seperti Hasanah Thahir, S.Ag misalnya, untuk calon 

legislatif DPRD Situbondo. Perempuan tersebut, di semua TPS yang ada 

dilingkungan Pesantren, menang telak. Dari delapan TPS yang ada di lingkungan 

asrama putra, Hasanah Tahir mampu mengungguli calon-calon anggota legislatif 

yang lain dari PPP. Ia memperolah suara Sembilan ratus delapan puluh satu 

suara.56 

                                                           
55 Op.Cit., Pak Makmun. 2018. 
56 Op.Cit., Ibu Zeiniyah.,  2018. 
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Untuk calon legislatif DPR dan DPRD tingkat Provinsi yang pernah 

didukung Kyai Fawaid juga demikian, seperti Drs. Zaini Rahman untuk DPR RI 

dan Muhammad Ibrahim Adib untuk DPRD tingkat Provinsi Jatim. Kedua calon 

anggota legislatif ini, bahkan berhasil meraup seribu lebih suara dari santri. Ini 

menanadakan, kharisma Almarhum Kyai Fawaid dan kedekatan secara geografis 

antara pesantren dan tempat pemungutan suara, pandangan mayoritas yang secara 

preferensi politik memilih PPP menjadikan area pesantren lebih banyak memilih 

kandidat yang mendapat rekomendasi dari pesantren tersebut. 

5.2.2 Mekanisme Keterlibatan Pesantren Dalam Pemilu di Situbondo 

Proses keterlibatan institusi agama tradisional atau yang biasa disebut 

pesantren, merupakan bagian dari bagaimana proses politik itu membentuk sebuah 

jaringan sosial yang menjadi basis dominan salah satu partai politik. Dalam 

konsep Electoral Geography, sebelum meneliti tentang “Dimana” proses politik 

elektoral tersebut, yang terlebih dahulu dilakukan adalah “Bagaimana” proses 

politik di dalam kontestasi pemilu. Mekanisme bagaimana keterlibatan pesantren 

di dalam politik elektoral dapat dianalisis pada tingkat makro, mikro, dan meso. 

Pada tingkat makro, modal utama pesantren dapat memengaruhi dinamika dan 

konteks politik elektoral karena institusi agama berbentuk pesantren mendapatkan 

legitimasi sosial dari masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya, baik dari segi 

ketokohan aktor pesantren maupun sistem pendidikan yang berkualitas. Pada 

tingkat mikro, keterlibatan pesantren dalam politik elektoral ditandai dengan 

berafiliasinya tokoh-tokoh pesantren terhadap partai politik yang bernuansa Islam. 

Sementara itu, di tingkat meso, mekanisme keterlibatan pesantren didukung oleh 
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keberadaan basis jaringan sosial yang dimiliki oleh pesantren sebagai modal 

massa dalam mempengaruhi politik elektoral. Secara konseptual, analisis 

mekanisme keterlibatan pesantren dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 5. 3 

Mekanisme Politik Pesantren

 

Sumber : Penulis, 2018. 

Pada tingkat makro, Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo dapat 

mempengaruhi politik elektoral di Situbondo dikarenakan legitimasi masyarakat 

terhadap pesantren tersebut. Legitimasi ini berupa kepercayaan kepada 

masyarakat terhadap kepribadian ataupun kharisma dari tokoh-tokoh pesantren 

dan juga sistem pendidikan yang dianggap sangat berkualitas yang mampu 

memperbaiki akhlak masyarakat Situbondo. Hal ini yang didapatkan oleh Ponpes 

Sukorejo sehingga menjadi ponpes terbesar di Kabupaten Situbondo dan dapat 

mempengaruhi politik elektoral, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilukada. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainiyah, terdapat 

beberapa faktor yang menjadi alasan utama Ponpes Sukorejo adalah pesantren 

yang berpengaruh di Situbondo. Pertama, bersifat individual, yaitu figur dari 

Makro : Legitimasi Sosial Masyarakat

Meso : Basis Jaringan Sosial Santri & 
Alumni

Mikro : Afiliasi Tokoh Pesantren
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tokoh pesantren yang kuat yaitu KHR. Syamsul Arifin beserta anaknya KHR. 

As’ad Syamsul Arifin, yang mempunyai pengaruh besar di tingkat massa dan 

sangat diakui memiliki ilmu agama yang cukup tinggi. Namun, tidak hanya dijalur 

agama, melainkan beliau juga berjalan dijalur memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia sehingga mendapatkan legitimasi oleh masyarakat, yang pada akhirnya 

menurun kepada kedua anaknya KHR. Fawaid Syamsul Arifin dan KHR. Kholil 

Syamsul Arifin. Berawal dari kedua putra tokoh inilah, yang kemudian mewarnai 

kehidupan politik elektoral di Situbondo. 57 Kedua, adalah sistem pendidikan yang 

berkualitas, karena Ponpes Sukorejo yang telah dibangun sejak tahun 1914, 

mampu bertahan dan menyesuaikan dengan arus modernisasi. Dengan 

diberlakukannya lembaga pendidikan dan pendidikan tinggi yang bersifat umum 

di Ponpes Sukorejo, namun tetap tidak melepas pendidikan yang bersifat 

tradisional dan agama. 

Maka dari itu, kekuatan massa yang dimiliki Ponpes Sukorejo mampu 

mempengaruhi massa dalam konteks politik elektoral maupun pemilukada. 

Pilkada serentak 2015 terkait pemilihan bupati dan wakil bupati, pasangan 

calon yang direstui oleh Ponpes Sukorejo memperoleh suara yang cukup 

signifikan tinggi, meskipun hasil tersebut belum bisa meraih kemenangan. 

Pasangan calon yang diusung oleh PPP dan Gerindra yaitu H. Abd. Hamid Wahid, 

M.Ag dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I mendapatkan 158.636 perolehan 

suara, dan harus kalah tipis dari pasangan calon yang diusung oleh PKB dan 

                                                           
57 Ainiyah, Nur. Komunikasi Politik Perempuan. Jurnal Lisan AL-HAL. Volume 9, No 2, 

Desember 2017., hlm 316. 
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Nasdem yaitu H. Dadang Wigiarto, S.H dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si yang 

mendapatkan 194.280 suara. Pak Makmun juga melanjutkan bahwa, meskipun 

Kyai Fawaid telah wafat, ini adalah bagian dari proses merawat dukungan massa 

terhadap partai yang dinaunginya yaitu PPP dan juga terhadap ponpes yang 

diasuhnya. Dari perolehan suara tersebut, telah tergambarkan bahwasanya 

kekuatan politik Ponpes Sukorejo masih bertahan dan mampu menarik dukungan 

politik masyarakat, hal ini juga akan berkelanjutan dengan kontestasi politik 

selanjutnya. 

Pada tingkat meso, mekanisme keterlibatan pesantren di dalam politik 

elektoral pada didukung oleh keberadaaan basis jaringan sosial santri atau alumni 

pesantren sebagai modal politik. Jumlah santri Pesantren Salafiyah Safi’iyah 

Sukorejo yang mencapai ribuan orang setiap periode pembelajaran yang 

berpotensi menjadi kekuatan jaringan yang kuat berbasis pesantren. Sebaran 

jaringan alumni bernama Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Safi’iyah Sukorejo 

(IKSASS) ini memang sangat dirasakan di tengah masyarakat, bahkan hampir 

setiap kelurahan atau satu kampung pasti terdapat alumni Ponpes Sukorejo, Pak 

Makmun menambahkan bahwa,58 

“jaringan pengurus dan kulturnya itu yang kuat, dan kebanyakan yang 

masuk di partai itu alumni, yg di PAC PAC itu. Kebanyakan seperti itu, di 

desa sini saja alumni sukorejo lebih dari 25 KK.” 

Beberapa peran signifikan dari jaringan santri dan alumni dalam pemilu 

Kabupaten Situbondo tahun 2009 dan 2014 di antaranya dukungan langsung dan 

kampanye informal. Dukungan langsung dengan memilih PPP sebagai jawaban 

                                                           
58 Ibid. Ibu Zeiniyah, 2019. 
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atas aspirasi politik yang telah menjadi keputusan para anggota jaringan santri dan 

alumni sebagai tanda ketaatan kepada figur kyai, juga sebagai bentuk kepatuhan 

murid kepada guru yang telah memberikan pelajaran semasa hidupnya didalam 

lingkungan pesantren. Ustadz Khairul Fauzi, yang merupakan alumni Ponpes 

Sukorejo, menjelaskan bahwa,59 

“..nah biasanya ada data terkait alumni pondok sukorejo itu dek, lewat 

grup wa, kalau misalnya di desa A ya, ada alumni pondok sukorejo 

yaudah PAC gerak kesana trus minta bantuan bawa keluarganya lah, 

sanak familinya yang lain, atau tetangganya biasanya gitu. Udah pasti 

kalau alumni nyoblos PPP, tinggal disuruh usaha biar partainya kyai ini 

tetep menang,ya dengan cara ngajak yang lain, jadi ini kan memudahkan 

tugas PAC, biar PAC nyari massa yang ngambang2 itu. Gitu biasanya dek 

yang saya liat” 

Jaringan IKSASS ini juga memanfaatkan teknologi untuk komunikasi 

antar alumni dan santri, komunikasi intensif yang dibentuk melalui media sosial 

membuat para anggota ini menjadi aktif dalam menyebarkan pesan perjuangan 

kyai. Kegiatan yang sering dilakukan adalah reuni, haul, dan shalawat 

“bhenning”. Kegiatan keagamaan dan kumpul reuni seperti ini yang membuat 

para alumni semakin solid, kokoh dalam mempertahankan perjuangan dakwah 

Ponpes Sukorejo. Begitu kuatnya peran dari jaringan santri dan alumni Ponpes 

Sukorejo dibuktikan dengan menyebarnya pengurus cabang dari IKSASS 

Sukorejo. Terdapat 8 Rayon IKSASS yang tersebar luas, yakni IKSASS Jakarta, 

Sumenep, Sumatra, Situbondo, Jakarta, Bangkalan, Banyuwangi, Jember, 

Surabaya, Bali, dan Malang. Keterlibatan Pesantren Salafiyah Safi’iyah dalam 

ranah politik elektoral didukung oleh legitimasi masyarakat Kabupaten Situbondo 

yang mempercayai institusi pesantren sebagai pedoman penyelenggaraan sistem 

                                                           
59 Wawancara Tokoh Masyrakat. Ustadz Khairul Fauzi. Pada tanggal 8 Oktober 2018 
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sosial. Melalui legitimasi ini, para aktor atau tokoh pesantren memiliki 

kesempatan untuk berkiprah dalam partai politik yang pada akhirnya akan 

menjadi kekuatan politik formal (formal power), sedangkan para kader pesantren 

membentuk jaringan santri dan alumni sebagai kekuatan politik informal 

(informal power).  

Pada tingkat mikro, dilakukan melalui afiliasi tokoh pesantren terhadap 

partai politik. Saat kepemimpinan Kyai Fawaid, beberapa anggota keluarga 

Ponpes Sukorejo secara pribadi masuk menjadi kader partai politik dan secara 

terbuka mengatasnamakan Ponpes Sukorejo. Secara politis, Pesantren Salafiyah 

Safi’iyah Sukorejo menjalin interaksi positif dengan partai Islam, yaitu PKB –

disaat awal reformasi- dan PPP sebagai partai dominan di Kabupaten Situbondo. 

Ketika awal reformasi, pada pemilu 1999, Kyai Fawaid dan Kyai Kholil yang 

keduanya tergabung dalam satu partai yaitu PKB, menempatkan PKB sebagai 

partai politik pemenang di wilyah Situbondo, ini dikarenakan pengaruh tokoh 

yang sangat signifikan mampu merubah orientasi politik massa ketika saat itu,  

kemudian di tahun 2004, kyai Fawaid –pada saat itu- berpindah haluan partai dan 

tergabung dalam pengurus PPP, dari kejadian tersebut memberikan pertanda 

bahwa terdapat persaingan partai Islam yang kuat yaitu PKB dan PPP. Salah satu 

yang menjadi pertimbangan afiliasi terhadap PPP karena partai ini dianggap 

berbasis Islam dan merupakan parpol satu-satunya yang menjadi rumah aspirasi 

umat Islam di era orde baru. 

Tokoh Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo yang juga merupakan kader 

PPP di antaranya Kyai Fawaid. Tokoh ini memiliki identitas ganda yaitu sebagai 
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anggota keluarga pesantren, pengasuh pesantren dan ketua partai politik 

Situbondo. Dari aspek identitas pesantren, Kyai Fawaid merupakan cucu dari 

pendiri Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo yaitu KH. Syamsul Arifin. 

Sementara itu, dari segi identitas organisasi, Kyai Fawaid mendapatkan 

pendidikan organisasi ketika menjadi santri dengan menjadi pendiri Organisasi 

Siswa Intra Madrasah (OSIM) dan pendiri IKSASS, yang kemudian dilanjutkan 

dengan berkarir di PPP hingga saat menjadi ketua DPC PPP Situbondo dua 

periode yaitu 2006- 2011 dan 2011-2016.60 Kiprah Kyai Fawaid pada politik 

elektoral terlihat saat ketua partai politik dan mengikuti dalam pemilu 2004 dan 

2009 Kabupaten Situbondo. Pada pemilu 1999, PPP yang ditinggalkan oleh figur 

tokoh agama, hanya mampu mendapatkan 1 kursi di parlemen, selanjutnya pada 

pemilu 2004, menempatkan PPP menduduki 12 kursi parlemen, dan pada pemilu 

2014 PPP mendapatkan 11 kursi dan menjadi partai pemenang, hal ini merupakan 

bukti keberhasilan seorang tokoh agama dalam menggeser orientasi politik 

masyarakat. 

5.3 Analisis Ruang Terhadap Perolehan Suara PPP Kabupaten Situbondo 

Pada pemilihan umum 2009 dan 2014 di Kabupaten Situbondo, diperlukan 

spatial analysis untuk menelaah tentang bagaimana proses politik yang dilakukan 

oleh PPP dalam memperoleh pungutan suara dari masyarakat. Jejaring sosial 

masyarakat yang memilih sebuah partai politik terbentuk secara spasial.  Interaksi 

sosial masyarakat kemudian menjadi terstruktur di dalam pola untuk memilih 

“tempat tinggal” yang akan dihuninya, dan ini menciptakan sebuah geografi 

                                                           
60 Op.Cit., H. Fahrudi, 2018. 
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jejaring sosial. Interaksi yang terbangun diantara masyarakat Situbondo, pada 

akhirnya berdampak kepada mengalir mengalirnya informasi melalui ruang-ruang 

yang terstruktur secara letak geografis, hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku 

yang menyangkut dengan daerah lingkungan sekitar dari masyarakat itu sendiri. 

Terdapat opini yang mayoritas didalam kehidupan masyarakat, khususnya di 

Situbondo, masyarakat cenderung berbicara mengenai tentang aspek atau nilai-

nilai keagamaan, hal ini terjadi karena masyarakat Situbondo yang sangat erat 

secara historis dengan kharismatik figur kyai dan pondok pesantren.  

Kuatnya karakteristik sosial yang menyangkut tentang nilai-nilai agama –

dalam hal ini Islam- memudahkan PPP sebagai partai politik yang berasaskan 

Islam untuk menjaring suara mereka. PPP di Situbondo, memiliki banyak 

kelompok-kelompok pengajian, yang menjadi massa partisan yang paling 

dominan ketika pemilu berlangsung. Contohnya, Shalawat Bhenning, menjadi 

simbol utama Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo dan PPP. Butler dan Stokes 

menjelaskan tentang kecenderungan massa partisan yang secara karakter sosial 

bersifat dominan, dapat menarik massa mengambang di area sekitarnya, proses 

pembentukan opini akan menarik dukungan tambahan bagi partai politik tertentu 

saat pemilu berlangsung.61 Kemudian para peneliti sosial geografi, Tonnies, 

mengidentifikasi perbedaan mendasar antara daerah pedesaan dan perkotaan 

dalam sifat interaksi sosialnya. Daerah pedesaan dan pemukiman, menampilkan 

pola kontak sosial yang kuat dalam sebuah jaringan sosial dan terjalin dengan 

                                                           
61 Lihat Butler dan Stokes dalam Ron Johnston dan Charles Pattie. 2000. People who talk together 

vote together: an exploration of contextual effects in Great Britain, Annals of the Association of 

American Geographers, Volume: 90., hlm 48. 
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erat, sedangkan daerah perkotaan ditandai dengan pola kontak sosial yang lebih 

beragam dan bersifat sementara, mencerminkan adanya fragmentasi di tempat-

tempat perkotaan (seperti pemisahan secara ruang antara rumah dan tempat 

kerja).62 Dalam hal ini, mempengaruhi terjadinya sikap dan perilaku terhadap 

preferensi pemilih ketika pemungutan suara berlangsung, PPP yang 

mengedepankan simbol kyai Pesantren Sukorejo, tidak mampu kuat dalam 

mendapatkan suara di daerah perkotaan, masyarakat daerah perkotaan cenderung 

memiliki interaksi sosial yang lemah terhadap lingkungannya, perolehan kursi 

yang didapatkan PPP di dapil perkotaan hanya memperoleh 1 kursi di parlemen. 

Perolehan suara yang diperoleh PPP di daerah perkotaan seperti 

Kecamatan Situbondo, Besuki, Asembagus cenderung mengalami stagnan. Posisi 

PPP di daerah tersebut terlebih menggantungkan kekuatannya pada para kandidat 

yang sedang bertarung, menurut Pak Sunardi, PPP memilih kader-kader yang 

terbaik dalam hal ini adalah modal sosial yang kuat yang telah terbangun di 

daerah masing-masing kandidat, bahwa yang mengerti secara spesifik terkait 

karakteristik dari kondisi sosial daerah setempat adalah kandidat itu sendiri.63 

Perolehan suara PPP yang kuat berada di dapil II, III, dan VI, daerah 

pemilihan tersebut secara aspek letak geografis merupakan daerah dataran rendah 

sebagai daerah mayoritas dan disusul dengan daerah pesisir. Daerah tersebut 

merupakan tempat yang mayoritas penghuninya berprofesi di bidang pertanian. 

Disamping itu, terdapat efek kontekstual yang menjadi indikator dalam 

                                                           
62 Ibid., hlm 50. 
63 Op.Cit., Pak Sunardi, 2019. 
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pemungutan suara. Efek seperti itu dapat menghasilkan homogenitas politik yang 

lebih besar melalui interaksi orang-ke-orang, mengadopsi panutan yang bersifat 

universal, dan melalui pengaruh institusi keagamaan. Benjamin Forest, 

menunjukkan, penghuni suatu lingkungan dapat bersaing satu sama lain untuk 

mendapatkan sumber daya, atau dapat menilai kepentingan dan status mereka 

secara relatif terhadap tetangga dekat mereka.64  

Seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, kultur Islam 

tradisional yang cukup kuat di daerah-daerah pedesaan, yang juga menampilkan 

adanya interaksi sosial antar masyarakat yang tinggi, mengakibatkan keterlibatan 

pesantren Sukorejo sebagai afiliasi PPP tidak dapat dipertentangkan lagi, bahwa 

figur Kyai Fawaid sebagai simbol utama dalam mendapatkan perolehan suara 

PPP. Terdapat pandangan umum universal, seperti yang dimaksud oleh Forest, 

adalah adanya opini mayoritas terkait kehidupan masyarakat khususnya dalam 

bidang politik, dakwah-dakwah yang dilakukan Kyai Fawaid, menempatkan 

posisi politiknya kepada PPP, karena beliau juga bertepatan sebagai Ketua DPC 

PPP Situbondo. PPP yang berafiliasi politik dengan pesantren Sukorejo, 

mendapatkan sebuah gerakan politik tambahan, dengan adanya kelompok-

kelompok Shalawat Bhenning dan Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Safi’iyah 

(IKSASS) sebagai mesin politik elektoralnya. Kegiatan shalawat tersebut, 

sekarang dipimpin oleh pengasuh Ponpes Sukorejo yakni KHR. Azaim Ibrahimy, 

sebagai penerus dari Kyai Fawaid yang telah wafat. Kegiatan tersebut secara 

berkala dilakukan didaerah-daerah yang dapat dikatakan sebagai mayoritas 

                                                           
64 Forest, Benjamin. Op.Cit., hlm, 7.  
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pemilih PPP, kegiatan sering dilaksanakn di daerah pemilihan II, III, dan VI. 

Massa Shalawat Bhenning sangat beririsan dengan massa pemilih PPP, hal itu 

yang disampaikan oleh Bu Zeiniyah, (Ketua DPC PPP Situbondo). Zeiniyah yang 

juga merupakan alumni Ponpes Sukorejo, mengatakan bahwa, kegiatan Shalawat 

Bhenning tidak dimaksudkan sebagai kegiatan spiritual semata, akan tetapi 

terdapat pendidikan politik akan pentingnya melihat kinerja-kinerja dari 

representasi rakyat yakni DPRD, beliau juga melanjutkan bahwa, diperlukan 

kesadaran akan pentingnya partisipasi politik melalui media-media dakwah dari 

seorang figur kyai.65 

Dengan demikian, memudahkan PPP dalam melihat potensi suara yang 

dimilikinya, kegiatan yang sering dilakukan selalu berada pada daerah pedesaan-

pedesaan. Karena daerah tersebut dirasa, mempunyai interaksi sosial yang tinggi 

sehingga menciptakan sebuah kolektifitas antar masyarakat pedesaan yang 

bertujuan untuk preferensi politiknya. Disamping itu, terdapat keterlibatan 

pesantren-pesantren lainnya selain Ponpes Sukorejo. Pada pemilu 2009 dan 2014 

terdapat pesantren yang konsisten dalam pututsan politiknya, menurut anggota 

DPRD H. Agus Idris, pesantren yang konsisten menjadi pendulang suara PPP 

adalah Pesantren Al-Falah, Darul Aitam (Dapil II), Pesantren Miftahul Ulum, 

Dzunnurroin, Miftahul Ulum Wonorejo dan Pesantren Sukorejo (Dapil III), 

Pesantren Nurul Huda, Zainul Fauzi (Dapil VI), Pesantren Tahsinul Akhlak (Dapil 

I), Pesantren Nurul Jadid (Dapil V).66 Keterlibatan pesantren sebagai afiliasi 

politik PPP, mendapatkan sebagai dukungan tambahan partai politik pada 

                                                           
65 Op.Cit., Bu Zeiniyah, 2019. 
66 Wawancara dengan Anggota DPRD (Dapil IV) H. Agus Idris, pada tanggal 10 Oktober 2018. 
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perolehan suara pemilu. Hal ini dibuktikan dengan tingkat prosentase yang 

didapatkan, PPP berhasil menjadi partai pemenang di daerah-daerah yang 

berdekatan dengan pesantren-pesantren yang telah disebutkan. PPP menang atas 

partai politik lainnya di Dapil II, III dan VI. Hal ini menjustifikasi penjelasan 

sebelumnya mengenai kedekatan letak geografis institusi keagamaan dengan 

pemukiman warga.67 Kedekatan geografis pesantren dengan masyarakat, karena 

melihat kultur agama yang telah terbangun, memudahkan pesantren menjangkau 

masyarakat sekitar untuk memilih preferensi politiknya.  

Disamping itu, keterlibatan kelompok lainnya seperti IKSASS, 

mempunyai peranan penting terhadap pemungutan suara. IKSASS bergerak pada 

mobilisasi massa pengajian ataupun shalawatan yang diselenggarakan oleh 

Ponpes Sukorejo, gerakan yang dilakukan adalah mobilisasi massa untuk 

menghadiri pengajian, seperti kumpul reuni alumni Ponpes Sukorejo maupun 

ponpes-ponpes lainnya. Mobilisasi dilakukan secara serentak melalui media sosial 

dan orang-ke-orang, serta dilakukannya pendataan terhadap massa yang telah 

datang ke acara pengajian ataupun shalawatan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh 

Ustadz Khairul Fauzi, yang merupakan Alumni Ponpes Sukorejo, beliau 

menjelaskan, adanya mobilisasi massa secara terstruktur, adanya komunikasi 

intensif ketika menjelang kegiatan keagamaan tersebut.68 Pendataan yang 

dilakukan kemudian akan menjadikan sebuah data utama, untuk mengetahui 

                                                           
67 Dalam hal ini, Benjamin Forest, memberikan contoh kasus dengan melihat penelitian yang 

dilakukan oleh Bishop pada tahun 2008. Contoh kasus yang diambil dari pemilihan umum di 

Amerika, dengan melihat kecenderungan instutsi agama seperti gereja. Gereja yang merupakan 

panutan utama di daerah sekitarnya, secara terbuka menentukan preferensi politiknya pada salah 

satu partai politik, hal ini kemudian yang diikuti oleh masyarakat di sekitarnya. 
68 Op.Cit., Ustadz Khairul Fauzi, 2018. 
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daerah mana yang menjadi tempat tinggal para alumni Ponpes Sukorejo secara 

mayoritas. Interaksi jaringan sosial tidak hanya terjadi pada letak geografis yang 

berdekatan, namun, pada kesamaan nilai-nilai yang dibawa setiap individu, seperti 

yang dilakukan para alumni Ponpes Sukorejo, sehingga terdapat ikatan preferensi 

politik secara kolektif yang dapat memberikan dampak politik terhadap daerah 

pemilihan di sekitarnya. 

5.3.1 Jaringan Sosial dan Neighbourhood Effects Terhadap Perolehan Suara 

PPP 

Pada tataran pemetaan politik, tentu menjadi sangat penting ketika 

melibatkan jaringan sosial sebagai upaya menguatkan mesin dari sebuah partai 

politik. Ikatan struktur sosial yang telah terbentuk di Situbondo, merupakan 

tantangan yang perlu dihadapi oleh para elite politik dan parpol yang semestinya 

menyesuaikan dengan kondisi objektif yang telah terbentuk tersebut. Apa pun 

dimensi latar belakang dari sebuah masyarakat, jaringan sosial adalah saluran 

komunikasi dimana orang saling bertukar informasi (yang mungkin bersifat 

faktual atau melibatkan penanaman sebuah nilai). Aliran-aliran itu dapat 

memengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku, sehingga mengetahui siapa yang 

berbicara kepada siapa, tentang apa, dapat menjadi penting dalam mengeksplorasi 

siapa yang berpikir dan apa yang akan dilakukan. 

PPP dalam hal ini, selalu mengupayakan dan menyesuaikan nilai-nilai 

partai politik yang dibawanya sebagai sebuah asas perjuangan dengan melibatkan 

kondisi sosial objektif yang telah terbentuk. PPP selalu berupaya menarasikan 
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sebuah gagasan besar tentang pentingnya partisipasi politik dan sebagai rumah 

besar umat Islam, dalam hal ini menurut Bu Zeiniyah, PPP selalu berusaha 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar melek terhadap politik, 

khususnya kalangan perempuan, yang selalu bingung dan terjebak ketika 

dihadapkan dengan kondisi sosial yang tidak berpihak dengannya. 

“tidak mudah bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik tetapi saya 

dengan niat untuk membangun situbondo dan memberdayakan masyarakat 

berusaha bagaimana mendapat dukungan dari masyarakat konstituen 

saya. kebetulan saya ketua Fatayat NU di situbondo jadi hal ini 

memudahkan saya untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai 

pihak” 

Zeiniyah, dalam hal ini, menggunakan organisasi Fatayat NU sebagai 

jaringan sosialnya, komunikasi intensif yang sering dilakukan akan pentingnya 

partisipasi politik pada perempuan. Pada pemilu 2014, Zeiniyah mendapatkan 

suara terbanyak diantara calon PPP lainnya yang berada di dapil II ini. Organisasi 

Fatayat NU, sebagai jejaring sosialnya dengan dibantu mempromosikan program-

program kerja yang akan dilakukan selama satu periode, seperti pemberdayaan 

ekonomi perempuan, pendidikan Islam dan pendidikan sosial masyarakat. 

Disamping itu, jaringan sosial yang menjadi motor politiknya, mampu 

memudahkan seorang kandidat dalam melakukan komunikasi dengan konstituen-

konstituen lainnya. Dalam Organizational activity yang meliputi keterlibatan 

warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu 

sebagai pimpinan, aktivis, ataukah sebagai anggota biasa juga merupakan bentuk 

komunikasi yang dilakukan perempuan Fatayat NU Situbondo. Fatayat NU secara 

organisatoris mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan 

sebuah kebijakan publik. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen 
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komunikasi sekalipun seseorang belum tentu terlibat secara langsung 

mempengaruhi pemerintah. 

Zeiniyah sebagai seorang perempuan mampu melakukan penyadaran 

terhadap kalangan perempuan lainnya untuk tidak takut berpolitik, beliau tidak 

hanya sebagai Ketua DPC PPP dan ketua Fatayat NU, tetapi pada 2009-2014, 

beliau sebagai Ketua DPRD Situbondo dan pada pemilu mutakhir ini, beliau 

menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD I Situbondo. Bukti tersebut yang dijadikan 

sebagai muatan positif akan pentingnya keterwakilan dan kehadiran perempuan di 

ranah politik. Hingga pada akhirnya terdapat preferensi politik perempuan yang 

terstruktur secara sosial, tidak hanya oleh karakteristik pemilih, tetapi juga oleh 

karakteristik dan preferensi orang lain dengan siapa pemilih membahas politik 

diperluas dengan memasukkan variabel lebih lanjut untuk mewakili tidak hanya 

karakteristik politik dari lingkungan sosial-politik masyarakat tetapi juga 

intensitas nyata dari kampanye pemilihan di sana. Mereka menemukan bahwa 

kontak partisan dengan pemilih di lingkungan mempengaruhi tidak hanya mereka 

yang dihubungi tetapi juga orang lain di daerah tersebut, dengan kontak awal yang 

bertindak sebagai “katalisator” –dalam hal ini adalah Fatayat NU- yang 

menggerakkan serangkaian peristiwa politik,69 hal ini terbukti dengan perolehan 

kursi di parlemen, hanya PPP yang mempunyai kursi perempuan terbanyak 

daripada partai-partai lainnya. Dalam hal ini, perempuan yang tahu tentang politik 

karena selalu bertukar informasi dengna perempuan-perempuan lainnya, dan salah 

                                                           
69 Huckfeldt dan Sprague, J.1995. Citizens, Politics and Social Communication: Information and 

Influence in an Election Campaign. Cambridge: Cambridge University Press., hlm 254 
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satu alasan mereka dapat mengetahui tentang siapa yang akan dipilih adalah 

organisasi yang berafiliasi dengannya yang bermaksud memberi tahu informasi 

tersebut. 

Terdapat perbedaan karakteristik antara jenis wilayah di Situbondo, tidak 

selalu seluruh masyarakat Situbondo dalam upaya memilih kandidat melihat 

karakter figur dari seorang tokoh pemuka agama. Terdapat variabel-variabel kecil 

yang selalu menjadi perhatian lebih masyarakat, seperti isu-isu yang diangkat, 

program yang akan dijalankan. Partai politik seyogyanya mampu mempunyai 

inisiatif dalam merespons hal tersebut, agar partisipasi politik dapat terlaksana 

dengan sesuai keinginan dari negara demokrasi. Perbedaan karakteristik wilayah 

ini yang dialami oleh H. Fahrudi dan H. Agus Idris, dimana dalam mendapatkan 

suaranya, beliau tidak menggantungkan sepenuhnya pada figur dari seorang kyai. 

Dalam memperoleh suaranya, H. Fahrudi yang telah menjadi anggota legislatif 

dalam dua periode, menggunakan kerabat-kerabat terdekatnya serta kelompok-

kelompok petani yang menjadi konstituennya. Proses beliau mendapatkan suara, 

berawal dari wilayah di sekitar rumahnya, ini yang menjadi perhatiannya terlebih 

dahulu sebelum beralih ke daerah lainnya. Terbukti di Kecamatan Panarukan, H. 

Fahrudi mendapatkan 3627 suara, dengan perolehan terbesarnya berada di Desa 

Alasmalang dan Desa Paowan. Desa tersebut merupakan tempat kediamannya dan 

tempat kelahirannya. Begitu juga perolehan suara H. Agus Idris, perolehan 

suaranya di Kecamatan Besuki mendapatkan 1792 suara, dengan daerah 

penyumbang terbesar adalah Desa Blimbing, yang sekaligus menjadi tempat 

kediamannya. Agus Idris, pada saat pemilu 2009 menjadi anggota legislatif dari 
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PKB, dan 2014 berpindah ke PPP, mampu mempertahankan dan meningkatkan 

suaranya, ini menjadi bukti bahwa di daerahnya identifikasi partai politik tidak 

menjadi kekuatan utama dalam mendapatkan perhatian dari masyarakat. 

“Saya terus terang basic saya di petani bukan politik dan setiap orang 

nyalon punya visi misi, visi misi ini yg real real aja jangan yg muluk2. 

Kalau muluk2 takut tdk kesampaian nanti kan takut kabur konstituen. Ya 

kayak traktor gitu kan bisa diatasi, dari program2 jasmas biasanya dari 

pertanian dek rata2 orang sini kan petani dan juga basic saya petani, saya 

punya semacam cv di pertanian seperti pupuk, gilingan padi itu. Itu dah 

yang saya tekankan.”70 

Perbedaan karakteristik wilayah ini yang membuat para kandidat PPP 

lebih inisiatif dalam mencari perhatian masyarakat, khususnya di dapil VI, PPP 

tidak hanya memanfaatkan peran dan figur kyai saja, namun terlebih pada 

kandidat yang sedang bertarung. Kemudian kandidat PPP dapat menjalankan 

program yang telah dijanjikannya saat kampanye berlangsung. Di Dapil VI, yang 

mayoritas pekerjaan masyarakat setempat adalah petani, menjadikan isu ataupun 

program utama dari kandidat PPP. Kebutuhan para petani merasa terpenuhi 

dengan hadirnya program yang telah dilaksanakan, seperti penyediaan alat 

produksi pertanian, bibit pertanian, pemberdayaan perekonomian para petani.71 

Hal tersebut, yang juga dilakukan oleh H. Agus Idris, beliau menganggap bahwa 

yang terpenting dalam kampanye adalah kedekatan emosional dengan masyarakat, 

disamping program ataupun isu, kedekatan emosional ini nantinya yang akan 

membawa para kandidat untuk duduk di kursi parlemen. 

“Nah kalau wilayah sini sangat berbeda, walaupun kekuatan kultur itu 

masih ada, tetapi tidak massif seperti wilayah situbondo timur. Untuk 

wilayah barat itulah kenapa mengapa PKB dan PPP tidak mencapai 2 

kursi disini. Karena memang disini tidak melihat partai, tidak melihat 
                                                           
70 Op.Cit., H. Fahrudi, 2018. 
71 Op.Cit., Pak Makmun, 2018. 
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siapa yang memimpin partai, tetap figur dari calon itu sendiri yang lebih 

dikedepankan. Bahkan ada seorang kiyai yang nyalon di daerah sini tidak 

ada yang pernah jadi” 

Berkenaan dengan penjelasan diatas, bahwa ketokohan dari pemuka agama 

tidak memperoleh tempat yang signifikan di dalam lingkungan masyarakat, 

masyarakat cenderung melihat dari figur kandidat itu sendiri, dan kinerja seorang 

kandidat tersebut. Pengaruh geografis tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

saat pemilihan yaitu ketika kampanye dari seorang kandidat, banyak di antaranya 

secara keruangan berfokus untuk memastikan bahwa pendukung kandidat tersebut 

muncul di konstituensi dimana partisipasi dari mereka paling dibutuhkan. 

Kampanye semacam itu telah menjadi semakin ditargetkan melalui 

serangkaian pemaparan program maupun strategi lain yang bertujuan untuk 

menghubungi dan memobilisasi pemilih individu (neighbouthood effects akan 

berjalan dengan cara mereka akan memobilisasi orang lain melalui jejaring sosial 

mereka) - dengan dampak yang jelas.72 Dalam perolehan suara PPP di Situbondo, 

persoalan tersebut menjadi penting, karena yang dilakukan oleh beberapa kandidat 

adalah memastikan konstituennya untuk menarik massa lainnya dan 

menyesuaikan dengan karakteristik wilayah itu sendiri. Kandidat PPP melakukan 

kegiatan kampanye secara intensif dengan beberapa kelompok tani, organisasi 

keagamaan, institusi keagamaan, dan beberapa komunitas lainnya. Hal 

sedemikian rupa dilakukan karena kelompok-kelompok tersebut yang menjadi ciri 

karakteristik utama di daerahnya dianggap yang paling signifikan dalam 

kontestasi politik, dengan melakukan kampanye intensif, terjadinya pola rentetan 

                                                           
72 Ron Johnston dan Charles Pattie, Op.Cit., hlm 52. 
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terhadap suara dalam pemilu, dan dapat mengetahui lebih mendalam terkait 

preferensi dari para pemilih, yang dilakukan antar individu-ke-individu, 

kelompok-kelompok, maupun individu-kelompok. 

5.4 Strategi PPP Dalam Upaya Meningkatkan Suara Pada Pemilu 2009 dan 

2014 

Hasil perolehan suara PPP tidak lepas dari kinerja para kader PPP itu 

sendiri. Dimulai jauh sebelum pemilihan umum legislatif diresmikan oleh KPU 

mereka sudah menyiapkan beberapa strategi pemenangan pemilu. Para kader dan 

pimpinan PPP Situbondo selalu berusaha memenangkan pemilu meski akhir-akhir 

ini suara PPP terus mengalami penurunan seperti yang terjadi pada pemilu 2014 

yang menyebabkan turunnya perolehan kursi di parlemen. 

5.4.1 Strategi Pemenangan PPP Pada Pemilu 2009 

Secara khusus, strategi untuk menjaring suara masyarakat kepada PPP 

terdapat dua variabel yaitu aktivitas partai politik dan program yang digunakan 

dalam kampanye untuk memenangkan pemilu. Metode yang digunakan adalah 

sejauh mana peran kader dalam upaya pemenangan pemilu dan strategi apa saja 

yang digunakan dari setiap daerah pemilihan yang mempunyai karakteristik 

tersendiri, dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) dengan para 

pengurus DPC PPP Situbondo, anggota dewan terpilih, ketua timses, dan tokoh 

masyarakat dari beberapa kecamatan. Mengenai pandangan dari kandidat PPP 

tentang persepsi masyarakat terhadap program-program kampanye adalah respon 
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masyarakat cukup baik karena bisa menyentuh ke masyarakat. H. Agus Idris, 

menjelaskan bahwa:73 

“Kalau masyarakat, rata-rata senang dek dengan adanya program-

program berbasis keislaman, tapi kita ga hanya di pendidikan islam 

namun juga bantuan sosial kemasyarakatan juga diterima, skrng gini 

siapa yang gamau bantuan” 

Pada pemilu 2009, DPC PPP yang pada saat itu masih dipimpin oleh Kyai 

Fawaid, memprioritaskan tentang kesejahteraan lembaga-lembaga Islam, seperti 

musholla, masjid, dan pesantren. Hal ini dibuktikan dengan prosentase perolehan 

suara yang terletak pada Kecamatan Banyuputih yang merupakan Dapil III, 

mendapatkan 15.281 perolehan suara. Dengan tingginya angka suara PPP pada 

pemilu 2009, menempatkan PPP sebagai partai pemenang. Ini merupakan faktor 

geografis yang diuntungkan bagi suatu parpol, Kyai Fawaid yang mempunyai 

identitas ganda, mampu menginstruksikan pondok pesantren di wilayah 

sekitarnya. Namun tidak hanya terhenti pada jejaring institusi keagamaan, pada 

sebelum pemilu 2009 dimulai, Kyai Fawaid mencari kader-kader terbaik dan 

tokoh-tokoh masyarakat yang mau dicalonkan lewat PPP, H. Fahrudi yang 

merupakan anggota DPRD Fraksi PPP, menjelaskan:74 

“...Jadi beliau nyari kader yang bener-bener militan dan orang-orang 

pilihan kiyai ini dek, memang orang-orang loyal dan kuat semua. Rata-

rata tokoh masyarakat, dituakan, dan mau loyal sama partai. Misalkan 

yang jadi saat itu 11 orang, di dapil 1 Panji-Situbondo, itu yang jadi bu 

Hasida Wahasni dia itu istrinya manajer koperasi raung. Kalau dapil 2 itu 

yang jadi bu Zeiniyeh, ini memang kader militan, dia itu sparing 

partnernya Nyi Ju’, yang istrinya Alm. KH Fawaid, dia memang orang 

ponpes sukorejo dan H. Abdurrahman, dia memang dituakan di dapilnya, 

dia sudah 5 periode jadi anggota DPRD, jadi sudah 25 tahun, kemudian 

                                                           
73 Op.Cit. H.Agus Idris, 2018. 
74 Op.Cit., H. Fahrudi, 2018. 
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H. Aswari, dan dia itu mantan carik (sekdes) banyak juga jaringannya, 

trus H. Jupri, kalau dia yang diandalkan adalah mbahnya, memang 

mbahnya tokoh masyarakat setempat. Dapil 3 ada bu Hasanah Tohir dan 

H Trisno (mantan petinggi/kades). Dapil 4 ada Hj. Khoironi, ini Nyai 

kharismatik, suaminya itu KH. Muhaimin, orang-orang sana tau semua 

sama beliau. Ada pak Joko Purwono, pak joko itu istrinya bu kades 2 

periode. Dan dapil 6 saya sendiri dek.” 

Dari penjelasan H. Fahrudi, dapat dikatakan bahwa, aktivitas partai politik 

dalam rekrutmen politik menjadi pilihan yang cukup dipertimbangkan, karena 

mengingat keberhasilan para kader merupakan keberhasilan dari setiap institusi 

politik. Rekrutmen politik yang dilakukan PPP, merupakan kader-kader yang 

mempunyai tren positif dalam perolehan suara, kader PPP yang duduk di 

parlemen merupakan kader yang mempunyai basis sosial, relasi dengan institusi 

pemerintah, kader yang juga mempunyai pengalaman dalam bidang pemenangan 

pemilu. Dalam penjaringan suara, yang dilakukan adalah pembekalan terhadap 

calon anggota legislatif dan setiap tim sukses dari masing-masing caleg, untuk 

berkoordinasi dengan struktural partai di tingkat kecamatan. Menurut Zeiniye, 

komunikasi ini ditujukan agar tidak ada suara masing-masing caleg itu tumpang 

tindih, hal ini yang tidak diinginkan oleh pengurus PPP, perlunya komunikasi, dan 

menentukan desa-desa binaan yang akan dimasuki oleh kader-kader PPP. 

Dalam hal program yang ditawarkan pada masyarakat, lebih 

mengedepankan asas organisasi yaitu Islam, mengedepankan pembangunan-

pembangunan ponpes, lembaga pendidikan, dll. Zeiniyah mengatakan, bahwa 

dalam ranah program, setiap tahun PPP selalu memberikan bantuan-bantuan sosial 

terhadap masyarakat,75 

                                                           
75 Op.Cit., Bu Zeiniyah, 2018. 
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“Ya seperti pembangunan musholla, masjid, pendidikan madrasah. Itu kan 

penting bagi masyarakat, pendidikan keislaman membentuk akhlak 

masyarakat. Dan tergantung desa2nya, apa yang dibutuhkan di setiap 

desa. Cuma kebanyakan di PPP itu lebih ke keislaman masjid, pendidikan 

islam .... Menurut saya ya dek, bagus itu, jadi orang2 disini merasa 

terdidik akhlaknya, pondok saya ya lumayan meningkat santrinya ini.” 

Disamping itu, ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh 

PPP untuk merawat dukungan elektoral masyarakat. Terbukti, dengan tingginya 

perolehan suara PPP pada pemilu 2009 sebesar 89.709 suara,. Mengenai sukses 

tidaknya program dan aktivitas kader PPP sebenarnya tidak jauh dari usaha-usaha 

kader PPP itu sendiri untuk mencari dukungan. Cara PPP memobilisasi kader-

kadernya dalam masa-masa kampanye sumpaya bisa membuat simpati masyarakat 

adalah dengan menggunakan sistem pemetaan dan sistem jaringan. Terdapat pula, 

relasi yang kuat antara institusi agama dan partai politik, dengan adanya tingkat 

struktur partai dan tingkat struktur pesantren, membuat suara PPP lebih dominan 

daripada parpol lainnya. 

5.4.2 Strategi Pemenangan PPP Pada Pemilu 2014 

PPP dalam pemilu 2014 terbilang sangat berbeda dengan pemilu 

sebelumnya, dalam perihal kontestasi politik, perbedaan ini terlihat cukup jelas 

dari model kepemimpinan. Sepeninggalnya Kyai Fawaid, penerus pengasuh 

Ponpes Sukorejo Kyai Azaim, tidak ingin menerukan perjuangan pendahulunya 

untuk menduduki jabatan struktural partai politik. Pada pemilu 2014, PPP tidak 

banyak melakukan aktivitas kampanye, yang dilakukan justru menyebarluaskan 

dakwah-dakwah Kyai Fawaid kepada masyarakat. Penyampaian pesan-pesan 

perjuangan Kyai Fawaid, dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat agar 

senantiasa tetap berjuang untuk memenangkan PPP. 
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Gambar 5. 4 

Kampanye Media Sosial 

 
Sumber : Akun Resmi DPC PPP Situbondo, 2018. 

Pada Gambar (5.4) tersebut menjelaskan bahwa DPC PPP Situbondo tetap 

menggunakan tokoh masyarakat sebagai figur dalam mendulang suara. DPC PPP 

Situbondo, dalam hal ini, adalah upaya merawat konstituen PPP di masa 

kepemimpinan Kyai Fawaid agar tidak bergeser ke partai politik manapun. 

Namun hal tersebut menjadi tidak sejalan dengan keinginan para pengurus partai, 

pasalnya, hasil rekapitulasi pemilu 2014, PPP mengalami penurunan suara dan 

kursi, penurunan yang dialami PPP tidak lepas dari peran kader PPP yang tidak 

segera mengambil sikap pasca meninggalnya Kyai Fawaid. Pak Sunardi, 

menuturkan bahwa:76 

“Kemaren itu turun karena ditinggal Alm itu, terus temen2 ga cepet 

menyikapi itu. Sementara disana, pas pemilu 2014, sukorejo ga menutup 

akses partai2 lain, dulu pas  jaman KH. Fawaid itu gaboleh masuk akses 

partai2 lain. Nah pas pemilu 2014, itu terbuka semenjak KH. Azaim, ga 

menutup akses.” 

                                                           
76 Op,Cit., Pak Sunardi, 2018. 
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Dalam ranah program dan kebijakan yang dilakukan PPP pasca pemilu dan 

sebelum pemilu 2014 dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori program jangka 

panjang dan program jangka pendek. Program jangka panjang merupakan 

program yang berkelanjutan. Program jangka panjang seperti: (1) Sekolah gratis 

bagi siswa yang tidak mampu, untuk disekolahkan di lembaga pendidikan Islam. 

(2) Pelayanan advokasi di bidang kesehatan. (3) Menyediakan rumah jaring 

aspirasi. Program jangka pendek PPP yang tidak berkelanjutan seperti: (1) 

Turnamen sepakbola, jalan sehat. (2) Membagikan bahan-bahan pokok kepada 

masyarakat yang kurang mampu. (3) Renovasi beberapa masjid atau musholla. 

Program jangka panjang dan jangka pendek dimaksudkan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, program-program tersebut disalurkan oleh 

tingkat DPC kepada seluruh PAC di Situbondo. Menurut ketua DPC PPP, untuk 

kecamatan yang basis pemilih PPP sangat kecil, maka diberikan bantuan ataupun 

program yang lebih besar untuk menaikkan suara PPP di daerah tersebut. 
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Gambar 5. 5 

Rumah Jaring Aspirasi 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2018. 

Dalam urusan kebijakan, PPP berhasil membawakan nuansa Islam pada 

sistem pendidikan umum, hal ini dibuktikan dengan perda yang telah disepakati di 

parlemen. Menurut Bu Zeiniye:77 

 “... Kalau di tk. Kabupaten, kami ini mengawal beberapa kebijakan2 yang 

memiliki nuansa yang sama. Misalnya kemarin, ada perda baca tulis Al-

Qur’an, jadi itu yang menggoalkan temen2 PPP, kenapa? Karena 

pendidikan agama itu di sekolah2 itu hanya ada 2 jam. 2 jam itu ga cukup 

untuk membuat anak2 kita itu bisa pendidikan agama secara utuh. Apalagi 

anak sekarang, kalau sudah SMP itu sudah tidak naik ke mushollah, maka 

baca tulis Qur’an itu menjadi kurikulum wajib/ muatan lokal wajib yang 

ada di sekolah negeri.” 

Kebijakan-kebijakan yang diusung oleh Fraksi PPP di parlemen, 

merupakan kumpulan dari aspirasi-aspirasi masyarakat, dengan menjadikan 

adanya baca tulis Al-Qur’an dalam kurikulum pendidikan. Kemudian adanya 

kebijakan Perda No 7 tahun 2017 tentang diberlakukannya sistem pendidikan 

Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam pada 

                                                           
77 Op.Cit., Bu Zeiniyah, 2018. 
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jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara struktur dan berjenjang 

sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Salah satu pengusung perda tersebut adalah PPP, dan PPP 

sendiri berkomitmen terhadap kebijakan-kebijakan yang bernuansa Islam. 

5.5 Pola Sebaran Keruangan Perolehan Suara PPP Pemilu 2009 dan 2014 

Untuk mengetahui pola persebaran keruangan hasil perolehan suara PPP 

pada pemilu 2009 dan 2014 di Kabupaten Situbondo, digunakan perhitungan 

Koefisien Asosiasi Geografi (KAG). Koefisien Asosiasi Geografi adalah ukuran 

relatif kosentrasi suatu variabel (perolehan suara dari suatu parpol) di suatu daerah 

dibandingan dengan variabel tersebut di suatu yang lebih luas.  

Tabel 5. 1 

Koefisien Asosiasi Geografi (KAG) Perolehan Suara PPP 

Kecamatan Pemilu 

2009 

Data KAG Pemilu 

2014 

Data KAG 

Situbondo 3.266 -0,0347 3.248 -0,0305 

Panji 4.666 -0,0565 5.850 -0,0381 

Mangaran 4.986 0,0049 10.898 0,0716 

Kapongan  3.518 -0,0226 4.080 -0,0145 

Arjasa 4.860 -0,0035 4.110 -0,0147 

Jangkar 9.485 0,0475 13.048 0,0885 

Asembagus 7.211 0,0057 4.933 -0,019 

Banyuputih 15.281 0,0884 10.402 0,0438 

Banyuglugur 1.992 -0,011 1.024 -0,0226 

Jatibanteng 3.538 0,0071 2.078 -0,0096 

Besuki 4.652 -0,0311 5.759 -0,0221 

Sumbermalang 4.583 0,0086 3.424 -0,0018 

Suboh 4.225 0,0063 2.128 -0,0162 

Mlandingan 3.787 0,0061 2.078 -0,0119 

Bungatan 4.221 0,0075 2.553 -0,0100 

Kendit 3.035 -0,0131 3.938 -0,0012 

Panarukan 6.403 -0,0095 7.920 0,0089 

 Hasil KAG 0,18205 Hasil KAG 0,2125 

Sumber : KPUD Situbondo, Diolah oleh Peneliti, 2018. 
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Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa angka KAG perolehan suara PPP dari 

tahun 2009 dan 2014 menunjukkan angka <1 atau nilainya mendekati dengan 

angka 0. Pada tahun 2009 sebesar 0,18205 dan pada tahun 2014 sebesar 0,2125. 

Hal menunjukkan bahwa pada pemilu 2009 perolehan suara PPP terdistribusi 

secara merata, dan pada pemilu 2014 nilai KAG meningkat, ini menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa kecamatan yang menjadi penyumbang suara terbanyak 

dari total perolehan suara PPP Situbondo. Hasil ini juga menunjukkan distribusi 

perolehan suara PPP mengalami penurunan dan terjadi secara merata. Kecamatan 

Banyuputih yang menjadi basis suara utama PPP, justru mengalami penurunan 

sebesar 4879 suara, meskipun mengalami penurunan yang signifikan, kecamatan 

tersebut tetap menjadi pendulang suara terbanyak setelah Kecamatan Jangkar, hal 

ini dikarenakan salah satunya terdapat keluarga dari internal Ponpes Sukorejo 

menyatakan dukungan secara terbuka terhadap parpol lain yaitu 

Nasdem,78dukungan tersebut diberikan oleh putri Kyai As’ad yang bernama Nyai 

Hj. Makkiyah As’ad, perolehan yang didapatkan di area pesantren tidak 

sepenuhnya signifikan, namun di beberapa desa yang berdempetan dengan Ponpes 

Sukorejo, PPP mengalami penurunan, hal ini dapat membuktikan adanya 

kekuatan simbol figur agama yang dapat mempengaruhi konstituen dari suatu 

partai politik. 

Kompetisi dalam perebutan suara Partai sejak pemilu 2009 di Kabupaten 

Situbondo di dominasi oleh 3 partai besar yaitu PPP, PKB, Golkar. Tetapi selain 3 

partai tersebut, persaingan juga di ramaikan dengan partai lainnya seperti PDIP, 

                                                           
78 Op.Cit., Pak Sunardi, 2019. 
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Demokrat, dan Gerindra. Dan tidak menutup juga pada partai-partai lain di luar 

partai yang telah di sebutkan. Perolehan suara PPP menunjukkan dominasi yang 

kuat di Kabupaten Situbondo. Dari 17 kecamatan, PPP memperoleh suara 

tertinggi di 10 kecamatan dan kalah di 7 kecamatan. PPP di 8 kecamatan yang 

menang memperoleh suara yang sangat meyakinkan yaitu >25% setiap 

kecamatannya. Sedangkan pada kecamatan yang kalah, PPP selalu kalah oleh 

partai baru yaitu PKNU. PPP kalah di Kecamatan Situbondo dari PDIP dan di 

Kecamatan Besuki dari Partai Demokrat, dan 5 kecamatan lainnya kalah dari 

PKNU. Perolehan suara PPP tertinggi terdapat di Dapil III Kecamatan Banyuputih 

yaitu 52,69% dan perolehan suara terendah 12,14% terdapat di Dapil I Kecamatan 

Panji. 

Tabel 5. 2 

Perolehan Suara PPP Tahun 2009 

Kecamatan Suara PPP Suara Sah % 

Situbondo 3.266 25187 12,96 

Panji 4.666 38433 12,14 

Mangaran 4.986 17938 27,79 

Kapongan  3.518 21905 16,06 

Arjasa 4.860 20396 23,82 

Jangkar 9.485 20617 46,01 

Asembagus 7.211 26437 27,27 

Banyuputih 15.281 29001 52,69 

Banyuglugur 1.992 11779 16,91 

Jatibanteng 3.538 11466 30,85 

Besuki 4.652 29385 15,83 

Sumbermalang 4.583 15035 30,48 

Suboh 4.225 14419 29,30 

Mlandingan 3.787 12796 29,59 

Bungatan 4.221 14018 30,11 

Kendit 3.035 16622 18,25 

Panarukan 6.403 28625 22,36 

Sumber : KPUD Situbondo, Diolah Peneliti, 2018. 
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Tabel 5. 3 

Perolehan Suara PPP Tahun 2014 

Kecamatan 
Suara PPP Suara Sah 

% 

Situbondo 3.248 27424 11,84 

Panji 5.850 42560 13,74 

Mangaran 10.898 21482 50,73 

Kapongan  4.080 24774 16,46 

Arjasa 4.110 25007 16,43 

Jangkar 13.048 24577 53,09 

Asembagus 4.933 30535 16,15 

Banyuputih 10.402 30469 34,13 

Banyuglugur 1.024 13938 7,34 

Jatibanteng 2.078 13671 15,20 

Besuki 5.759 35676 16,14 

Sumbermalang 3.424 16613 20,61 

Suboh 2.128 16442 12,94 

Mlandingan 2.078 14478 14,35 

Bungatan 2.553 15895 16,06 

Kendit 3.938 18765 20,98 

Panarukan 7.920 33061 23,95 

Sumber : KPUD Situbondo, Diolah Peneliti, 2018. 

Dari tabel 5.3 perolehan suara PPP pada pemilu 2014 di Kabupaten 

Situbondo sebanyak 87.471 suara atau 21,57%. Pada Pemilu 2014 ini PPP 

mengalami kekalahan sehingga tidak lagi menjadi partai pemenang pemilu di 

Kabupaten Situbondo. Perolehan suara PPP pada pemilu 2014 ini mengalami 

penurunan dibandingkan dengan pemilu 2009. Kecamatan yang memperoleh 

presentase suara tertinggi pada pemilu 2014 adalah Dapil II Kecamatan Jangkar 

yaitu 53,09% dan Kecamatan yang memperoleh suara terendah adalah Kecamatan 

Dapil IV Banyuglugur yaitu 7,34%. 
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5.5.1 Perubahan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 

Tabel 5. 4 

Perubahan Distribusi Suara PPP 

Kecamatan Suara Sah 

(2009)% 

Suara Sah 

(2014)% 

Perubahan Suara 

(%) 

Situbondo 12,96 11,84 1,12 

Panji 12,14 13,74 1,6 

Mangaran 27,79 50,73 22,94 

Kapongan  16,06 16,46 0,4 

Arjasa 23,82 16,43 7,39 

Jangkar 46,01 53,09 7,08 

Asembagus 27,27 16,15 11,12 

Banyuputih 52,69 34,13 18,56 

Banyuglugur 16,91 7,34 9,57 

Jatibanteng 30,85 15,20 15,65 

Besuki 15,83 16,14 0,31 

Sumbermalang 30,48 20,61 9,87 

Suboh 29,30 12,94 16,36 

Mlandingan 29,59 14,35 15,24 

Bungatan 30,11 16,06 14,05 

Kendit 18,25 20,98 2,73 

Panarukan 22,36 23,95 1,59 

Jumlah 26,02 21,18 4,84 

Sumber : KPUD Situbondo, Diolah Peneliti, 2018. 

Perolehan suara PPP Kabupaten Situbondo dari pemilu 2009 ke pemilu 

2014 mengalami penurunan sebesar 4,84% dari 26,02% pada pemilu 2009 turun 

menjadi 21,18% pada pemilu 2014 (Tabel 5.4). Penurunan suara yang paling besar 

terjadi adalah pada Kecamatan Banyuputih sebesar 18,56%. Penurunan perolehan 

suara PPP ini juga dibarengi dengan peningkat perolehan suara PKB dan Golkar. 

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perpindahan suara dari PPP menuju PKB 

dan Golkar. Sedangkan faktor lain penyebabnya adalah berkaitan dengan berita 

kehilangannya sosok figur di PPP yang menjadi pengaruh pada kontestasi pemilu 

di Kecamatan Banyuputih. Sedangkan di Kecamatan Suboh penurunan suara PPP 
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16,36% juga dibarengi dengan peningkatan suara yang dialami oleh PKB. Hal ini 

juga mengindikasikan bahwa ada perpindahan suara PPP ke PKB maupun partai 

lainnya. 

Dapil V yaitu Kecamatan Suboh, Mlandingan, Bungatan dan Kecamatan 

Sumbermalang. Masing-masing juga mengalami penurunan suara. Kecamatan 

Suboh sebesar 16,36%, Kecamatan Mlandingan 15,24%, Kecamatan Bungatan 

14,05%, dan Kecamatan Sumbermalang 9,87%. Di dapil V yang meliputi 4 

kecamatan, PPP tetap menjadi partai pemenang di wilayah tersebut, akan tetapi, 

perolehan suara PPP mengalami penurunan. Penurunan yang dialami dibarengi 

dengan kenaikan suara parpol lainnya seperti Golkar , PKB dan PDIP. 

5.6 Basis dan Non Basis Partai Persatuan Pembangunan 

Hasil pemilu 2009 PPP di Kabupaten Situbondo telah menimbulkan 

kantong-kantong suara baru bagi Partai berlambang ka’bah. Kantong-kantong 

suara tersebut tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten 

Situbondo. 

Tabel 5. 5 

Basis dan Non Basis Suara PPP 2009 

Kecamatan Suara PPP Suara Sah Nilai LQ Justifikasi 

Situbondo 3.266 25187 0,511 Non Basis 

Panji 4.666 38433 0,479 Non Basis 

Mangaran 4.986 17938 1,097 Basis 

Kapongan  3.518 21905 0,633 Non Basis 

Arjasa 4.860 20396 0,940 Non Basis 

Jangkar 9.485 20617 1,815 Basis 

Asembagus 7.211 26437 1,076 Basis 

Banyuputih 15.281 29001 2,079 Basis 

Banyuglugur 1.992 11779 0,667 Non Basis 
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Jatibanteng 3.538 11466 1,217 Basis 

Besuki 4.652 29385 0,624 Non Basis 

Sumbermalang 4.583 15035 1,203 Basis 

Suboh 4.225 14419 1,156 Basis 

Mlandingan 3.787 12796 1,168 Basis 

Bungatan 4.221 14018 1,188 Basis 

Kendit 3.035 16622 0,720 Non Basis 

Panarukan 6.403 28625 0,882 Non Basis 

Jumlah 89.709 354.059   

Sumber : KPUD, diolah Peneliti, 2018. 

Pada Tabel 5.5 Basis dan Non Basis suara PPP dapat dilihat persebaran 

basis dan non basis perolehan suara PPP pada pemilu tahun 2009. Terdapat 9 

Kecamatan yang termasuk basis dan 8 Kecamatan merupakan non basis. 9 

Kecamatan basis tersebut adalah Kecamatan Mangaran, Jangkar, Asembagus, 

Banyuputih, Jatibanteng, Sumbermalang, Suboh, Mlandingan dan Bungatan. 

Sedangkan Kecamatan yang termasuk dalam wilayah non basis adalah Kecamatan 

Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Kendit dan Panarukan. 
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Gambar 5. 6 

Peta Basis PPP Pemilu 2009 

 

Sumber : Dari berbagai sumber, diolah peneliti, 2018. 

Sedangkan pada pemilu 2014 telah terjadi perubahan suara yang dimiliki 

PPP, engan diikuti kenaikan jumlah pemilih di Kabupaten Situbondo. Pada pemilu 

2014 terdapat 4 kecamatan yang termasuk dalam basis PPP yaitu Kecamatan 

Banyuputih, Jangkar, Mangaran dan Panarukan. Sedangkan 13 kecamatan lainnya 

termasuk non basis PPP. 
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Tabel 5. 6 

Basis dan Non Basis Suara PPP 2014 

Kecamatan Suara PPP Suara Sah Nilai LQ Justifikasi 

Situbondo 3.248 27424 0,548 Non Basis 

Panji 5.850 42560 0,636 Non Basis 

Mangaran 10.898 21482 2,351 Basis 

Kapongan  4.080 24774 0,763 Non Basis 

Arjasa 4.110 25007 0,761 Non Basis 

Jangkar 13.048 24577 2,460 Basis 

Asembagus 4.933 30535 0,748 Non Basis 

Banyuputih 10.402 30469 1,582 Basis 

Banyuglugur 1.024 13938 0,340 Non Basis 

Jatibanteng 2.078 13671 0,704 Non Basis 

Besuki 5.759 35676 0,748 Non Basis 

Sumbermalang 3.424 16613 0,955 Non Basis 

Suboh 2.128 16442 0,599 Non Basis 

Mlandingan 2.078 14478 0,665 Non Basis 

Bungatan 2.553 15895 0,744 Non Basis 

Kendit 3.938 18765 0,972 Non Basis 

Panarukan 7.920 33061 1,110 Basis 

Jumlah 87.471 405.367   

Sumber : KPUD Situbondo, diolah peneliti, 2018. 
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Gambar 5. 7 

Peta Basis PPP Pemilu 2014

 

Sumber : Dari berbagai sumber, diolah peneliti, 2018. 

Dari penjelasan diatas, terdapat perubahan lokasi basis dan non basis yang 

dimiliki oleh PPP. Hasil rekapitulasi suara pada pemilu 2009 terdapat 9 

kecamatan yang termasuk wilayah basis PPP dan 8 kecamatan merupakan non 

basis. 9 kecamatan basis tersebut Banyuputih, Asembagus, Jangkar, Mangaran, 

Jatibanteng, Suboh, Sumbermalang, Mlandingan, dan Bungatan. Sedangkan 

kecamatan yang termasuk dalam wilayah non basis adalah Kecamatan Situbondo, 

Panji, Arjasa, Kapongan, Kendit, Panarukan, Besuki, dan Banyuglugur. 
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Pada pemilu 2014 terdapat 4 kecamatan yang termasuk dalam wilayah 

basis PPP yaitu Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Mangaran dan Panarukan. 

Sedangkan 13 kecamatan lainnya adalah Kecamatan Besuki, Jatibanteng, 

Banyuglugur, Suboh, Sumbermalang, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, 

Situbondo, Arjasa, Kapongan dan Asembagus. Pada pemilu 2009 dan 2014 

terdapat 3 kecamatan yang tidak mengalami perubahan status, yaitu kecamatan 

Banyuputih, Jangkar, dan Mangaran. Meskipun pada pemilu 2014, PPP 

mengalami penurunan dan perubahan basis, yang awalnya memperoleh 9 wilayah 

basis berganti menjadi 4 wilayah basis, pada wilayah-wilayah tertentu seperti 

Jangkar dan Mangaran mengalami peningkatan kualitas dalam hal prosentase 

suara, hal ini dikarenakan kualitas dari para kandidat serta persepsi politik 

masyarakat. Kecamatan Jangkar dan Mangaran, keduanya termasuk dalam dapil 

II, yang calon legislatifnya merupakan kader terbaik PPP. Caleg yang terpilih 

dalam wilayah ini mayoritas adalah seorang kandidat petahana seperti H. Abd. 

Rahman dan Zeiniye, yang secara reputasi dan kinerja dihadapan masyarakat 

dapat dinilai positif. Sedangkan Kecamatan Banyuputih mengalami penurunan 

suara, namun wilayah ini tetap menjadi basis PPP, hal ini dikarenakan kondisi 

geografis yang memungkinkan menjadikan Banyuputih sebagai basis PPP, 

kondisi geografis Ponpes Sukorejo, yang berada dalam wilayah kecamatan 

tersebut. Bapak Agus Idris menjelaskan bahwa perolehan suara PPP di wilayah 

Dapil II dan III menjadi perhatian lebih:79 

                                                           
79 Op.Cit., H. Agus Idris, 2018 
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“Terus terang ya kalau di wilayah situbondo timur dan barat itu tidak 

sama. Kalau di wilayah tengah sampai ke timur, itu kultur figur sangat 

kental, jadi nama seorang kiyai masih melekat di masyarakat. Jadi ketika 

masuk ke masyarakat, paling tidak menggunakan nama2 beliau. Nah 

kalau wilayah sini sangat berbeda, walaupun kekuatan kultur itu masih 

ada, tetapi tidak massif seperti wilayah situbondo timur. Untuk wilayah 

barat itulah kenapa mengapa PKB dan PPP tidak mencapai 2 kursi di 

dapil 4. Karena memang di dapil 4 tidak melihat partai, tidak melihat 

siapa yang memimpin partai, tetap figur dari calon itu sendiri yang lebih 

dikedepankan” 

Dari penjelasannya, dapat dikatakan bahwa wilayah Situbondoh ke arah 

timur merupakan wilayah yang kental dengan budaya figur, dalam hal ini adalah 

kyai, dan juga secara geografis wilayah seperti dapil II dan III sangat dekat 

dengan Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, yang menjadi ikon dari PPP. 

Dengan demikian, pengaruh tokoh agama menjadi penting untuk ditampilkan 

dihadapan masyarakat. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa dalam konteks 

pemilu di Situbondo, wilayah yang selalu menjadi basis pemilih PPP memiliki 

faktor sosiologis yang kuat berupa kharismatik warga terhadap kyai, sehingga 

keputusan politik kyai, akan diikuti oleh para pendukungnya.
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Electoral Geography 

terhadap perolehan suara PPP pada pemilu 2009 dan 2014 Kabupaten Situbondo, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Kekuasaan politik Situbondo berada dalam kekuatan tokoh-tokoh agama 

dan tokoh kultur, para kyai, tokoh masyarakat dan pemimpin-peminmpin 

kelompok-kelompok sosial. Kekuasaan antara pondok pesantren barat 

(Walisongo) dan timur (Salafiyah-Safi’iyah) memberi kontribusi luar biasa 

terhadap masa depan Situbondo. Proses keterlibatan institusi agama tradisional 

atau yang biasa disebut pesantren, merupakan bagian dari bagaimana proses 

politik itu membentuk sebuah jaringan sosial yang menjadi basis dominan salah 

satu partai politik. Dalam konsep Electoral Geography, sebelum meneliti tentang 

“Dimana” proses politik elektoral tersebut, yang terlebih dahulu dilakukan adalah 

“Bagaimana” proses politik di dalam kontestasi pemilu. Mekanisme bagaimana 

keterlibatan pesantren di dalam politik elektoral dapat dianalisis pada tingkat 

makro, mikro, dan meso. 

Pada tingkat makro, Ponpes Salafiyah Safi’iyah Sukorejo dapat 

mempengaruhi politik elektoral di Situbondo dikarenakan legitimasi masyarakat 

terhadap pesantren tersebut. Pada tingkat meso, mekanisme keterlibatan pesantren 
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di dalam politik elektoral pada didukung oleh keberadaaan basis jaringan sosial 

santri atau alumni pesantren sebagai modal politik. Pada tingkat mikro, dilakukan 

melalui afiliasi tokoh pesantren terhadap partai politik.  

Keterlibatan institusi keagamaan tidak saja cukup dalam mendulang suara 

PPP, diperlukannya aktivitas intitusi formal partai politik. Aktivitas setiap partai 

politik selalu mengutamakan pada proses rekrutmen politik dan strategi 

kampanye. Aktivitas partai politik dalam rekrutmen politik menjadi pilihan yang 

utama, karena mengingat keberhasilan para kader merupakan keberhasilan dari 

setiap institusi politik. Rekrutmen politik yang dilakukan PPP, merupakan kader-

kader yang mempunyai tren positif dalam perolehan suara, kader PPP yang duduk 

di parlemen merupakan kader yang mempunyai basis sosial, relasi dengan 

institusi pemerintah, kader yang juga mempunyai pengalaman dalam bidang 

pemenangan pemilu. Dalam ranah strategi, yang digunakan PPP, adalah terus 

menyebarluaskan pesan-pesan dan perjuangan Kyai Fawaid, agar dapat menarik 

simpati masyarakat terutama masyarakat yang berlatar belakang santri, karena 

dengan cara tersebut, PPP tidak lagi  bersusah payah dalam menjaring massa 

santri, dan dengan cara itu juga, PPP lebih fokus terhadap basis massa lainnya. 

Adapun dalam ranah perolehan suara pada pemilu 2009 dan 2014, penulis 

menggunakan analisis KAG dan Location Quotient (LQ), yang akhirnya dapat 

menghasilkan justifikasi ataupun hasil dari analisis 
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1. Perolehan suara PPP pada pemilu 2009 sebesar 89.709 atau 26,02% dan 

pada pemilu 2014 sebesar 87.471 atau 21,18%. Penurunan suara PPP 

mengalami penurunan sebesar 4,84%. 

2. Penurunan perolehan suara yang terjadi di 10 kecamatan karena adanya 

peningkatan perolehan suara dari PKB, Golkar, PDIP, maupun partai 

pesaing lainnya.  

3. Pada pemilu 2009 terdapat 9 kecamatan yang termasuk wilayah basis PPP 

dan 8 kecamatan merupakan non basis. 9 kecamatan basis tersebut 

Banyuputih, Asembagus, Jangkar, Mangaran, Jatibanteng, Suboh, 

Sumbermalang, Mlandingan, dan Bungatan. Sedangkan kecamatan yang 

termasuk dalam wilayah non basis adalah Kecamatan Situbondo, Panji, 

Arjasa, Kapongan, Kendit, Panarukan, Besuki, dan Banyuglugur. 

4. Pada pemilu 2014 terdapat 4 kecamatan yang termasuk dalam wilayah 

basis PPP yaitu Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Mangaran dan 

Panarukan. Sedangkan 13 kecamatan lainnya adalah Kecamatan Besuki, 

Jatibanteng, Banyuglugur, Suboh, Sumbermalang, Mlandingan, Bungatan, 

Kendit, Panji, Situbondo, Arjasa, Kapongan dan Asembagus. 

5. 3 kecamatan yaitu Kecamatan Banyuputih, Jangkar dan Mangaran tetap 

menjadi basis, sedangkan terdapat 7 kecamatan yaitu Kecamatan Besuki, 

Banyuglugur, Kendit, Situbondo, Panji, Arjasa dan Kapongan yang tetap 

menjadi non basis, dan terdapat 6 kecamatan yaitu Asembagus, 

Jatibanteng, Suboh, Sumbermalang, Mlandingan dan Bungatan yang 

berubah dari basis menjadi non basis. 
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6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pada hasil pengamatan dan penelitian, terdapat masalah 

penurunan suara dan perubahan basis suara yang dialami oleh DPC PPP 

Situbondo, serta strategi PPP yang masih kurang menarik perhatian masyarakat 

sehingga tidak mampu menjadi partai politik pemenang tahun 2014. Maka dari itu 

penelitian ini memberikan rekomendasi yang akan ditujukan pada PPP Kabupaten 

Situbondo. Adapun rekomendasi akademis dari peneliti adalah: 

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten 

Situbondo, sebaiknya dalam melaksanakan program terkait program saat 

menjelang kampanye lebih memperhatikan  terhadap program-program 

yang bersifat secara umum, tidak selalu menentukan program kepada salah 

satu agama tertentu, meskipun agama tertentu merupakan menjadi 

pendulang suara terbanyak PPP, program tersebut dilakukan secara 

berimbang agar tidak ada saling tumpang tindih. 

2. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten 

Situbondo, sebaiknya tidak selalu menggantungkan diri terhadap sosok 

figur kyai tertentu. Tidak menjadikan sosok kyai sebagai strategi utama 

dalam memobilisasi massa karena di era yang terbuka ini, yang diperlukan 

adalah kinerja, transparansi, dan profesionalitas dalam melayani 

masyarakat. 

3. DPC PPP Kabupaten Situbondo, sebaiknya memperhatikan wilayah 

kecamatan yang merupakan non basis dari PPP. Perhatian tersebut berupa 
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program-program yang tersalurkan secara merata. Kemudian, 

dilakukannya pembekalan terhadap PAC di setiap kecamatan dalam upaya 

meningkatkan suara PPP di kecamatan yang prosentase suaranya masih 

terbilang kecil. Kemudian, dilaksanakannya agenda pendidikan politik 

terhadap masyarakat, terkhusus masyarakat yang daerahnya sangat minim 

informasi publik. 

4. Masyarakat Situbondo, sebaiknya memilih dengan keyakinan tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. Masyarakat juga dalam memilih kandidat, 

harus memperhatikan rekam jejak, kinerja, pelayanan publik dan 

profesionalitas.
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