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ABSTRAK 

 

 

Demokrasi memiliki dua dimensi yaitu persaingan dan partisipasi yang bermakna 
bahwa setiap individu dan partai politik sebagai peserta pemilu harus berjuang 
melalui kompetisi yang kompetitif untuk memenangkan suara dalam pemilihan 
umum. Karakteristik kompetisi yang vis-à-vis menyebabkan peserta pemilihan 
umum melakukan konsolidasi dengan organisasi masyarakat sipil sebagai strategi 
politik. Basis massa yang riil hingga tingkat akar rumput merupakan magnet yang 
akhirnya membuat organisasi masyarakat sipil berada pada posisi tawar menawar 
yang tinggi. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk memobilisasi massa 
yang dimiliki dipercaya peserta pemilihan umum mampu meloloskan mereka 
untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Fatayat NU Cabang Kota 
Surabaya merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang berafiliasi 
dengan calon tertentu dalam Pemilihan Umum 2014. Menjadi hal yang menarik 
ketika sebuah organisasi masyarakat sipil yang seharusnya otonom, memiliki 
tingkat kemandirian yang sangat tinggi dan terlepas dari pengaruh negara 
termasuk partai politik harus terlibat dalam politik praktis untuk membantu calon 
tertentu mendulang suara dari massa yang dimilikinya dan meloloskan calon 
tertentu mendapatkan kursi di parlemen. Skripsi yang berjudul  Kontestasi Politik 
dan Politik Afiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil (Studi pada Fatayat 
Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 
2014) ini memberikan pemaparan dan penjelasan bagaimana penentuan arah 
afiliasi politik ditentukan oleh Fatayat NU Cabang Kota Surabaya, penyebab 
perubahan afiliasi politik Fatayat NU Cabang Kota Surabaya ke partai politik 
berideologi nasionali, dan implikasi dari terjadinya perubahan afiliasi politik 
Fatayat NU Cabang Kota Surabaya di Pemilihan Umum 2014.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan nikmat Nya, sehingga penulisan skripsi ini sebagai 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) dapat terselesaikan. 

Skripsi yang berjudul Kontestasi Politik dan Politik Afiliasi pada 

Organisasi Masyarakat Sipil (Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota 

Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014) merupakan studi tentang 

keterlibatan Fatayat NU Cabang Kota Surabaya sebagai organisasi masyarakat 

sipil yang seharusnya independen dan memiliki kemandirian yang tinggi ketika 

berhadapan dengan negara termasuk partai politik di dalam arena kontestasi 

politik (Pemilihan Umum), untuk memobilisasi massa yang dimilikinya dan 

memilih calon tertentu sesuai kepentingan organisasinya. Mudah-mudahan hasil 

penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada dan dapat 

mengacu munculnya karya-karya baru mengenai Kontestasi politik dan Politik 

Afiliasi pada Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum di Indonesia. 

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari beberapa 

pihak yang telah berkenan mencurahkan perhatian atas terselesaikannya penulisan 

skripsi ini, baik berupa bimbingan, dorongan, motivasi, dan berbagai bantuan 

lainnya. Pada kesempatan ini sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang 

setinggi-tinggi nya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Wisnu Pramutanto, Drs., Msi selaku Kepala Departeman Ilmu 

Politik sekaligus sebagai Dosen Wali.  

3. Bapak Priyatmoko. Drs., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang dengan 

penuh kesabaran selalu memberikan arahan dan bimbingan. 

4. PC Fatayat NU Cabang Kota Surabaya yang telah berkenan memberikan 

data-data yang dibutuhkan terkait skripsi ini. 

5. Ibu Madaniyah Manshur, Ibu Nor Qomariyah, Ibu Nur Rohmatul Izzah, 

Ibu Hudiyah, dan Ibu Musfiqoh sebagai narasumber yang telah 

menyisihkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.  

6. Pihak-pihak yang selama ini telah memberikan bantuan beasiswa kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Ilmu Politik, 

FISIP, Universitas Airlangga dari 2011-2014 antara lain dari Bank 

Mandiri Syariah di tahun 2013, Bank Indonesia di tahun 2014, dan Badan 

Usaha Milik Negara Peduli Tahap 6, Tahap 7, dan Tahap 8 di tahun 2014. 

Terkhusus kepada BUMN Peduli, penulis mengucapkan terimakasih untuk 

beasiswa yang tidak hanya untuk dana pendidikan tetapi juga dana untuk 

menyelesaikan skripsi. 

7. Kedua orang tua yaitu Bambang Subiono dan Siti Halimah yang selalu 

mendoakan, memotivasi, dan mendukung agar skripsi ini dapat 

terselesaikan.  

8. Kakak-kakak dan adikku yaitu Elsyah Ibnul Khomala, Twinta Itakhul 

Kumala dan Sheila Annisa Ulhusna Arasyi yang selalu mendukung dan 

memberikan motivasi kepada penulis.  
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9. Kepada teman-teman Prodi Ilmu Politik angkatan 2011 yang selama empat 

tahun ini telah menemani perjalanan kuliah penulis di Ilmu Politik, FISIP, 

Universitas Airlangga. 

10. Kepada teman-teman Karwis (Karangwismo 1 No 17) yang selalu 

memberikan dorongan kepada penulis agar tidak malas dan segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Kepada teman-teman Komunitas Sebung_Sby (Sego Bungkus Surabaya) 

yang selalu mengingatkan penulis akan tanggungjawabnya sebagai 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. 

12. Kepada Ryan Jaka Pahlevi yang selalu memberikan motivasi, bantuan 

tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 

sumbangan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi pembaca yang terhormat, 

khususnya dalam pengembangan ilmu politik. 

 

 

      Surabaya, 13 Juni 2015 
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ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KONTESTASI POLITIK DAN POLITIK AFILIASI 
PADA ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 
Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014

TRIASTIKA AULIYATIN ZEBRENIKA




