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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah melihat pemaparan temuan data yang didapatkan selama penelitian 

lapangan dan analisis data sebagaimana yang telah penulis kemukakan di bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penentuan arah afiliasi politik Fatayat NU Cabang Kota Surabaya 

diputuskan melalui jalur informal diluar struktur organisasi dan didasarkan 

pada faktor patronase yang didukung dengan membentuk relasi yang 

murni klientelistik. Jalur informal ditempuh sebagai langkah untuk 

mempertahankan kemandirian (autonomy) dan independensi sebagai 

organisasi masyarakat sipil (civil society) yang tidak boleh memiliki 

keterlibatan di dalam arena politik praktis.  

2. Berubahnya afiliasi politik Fatayat NU Cabang Kota Surabaya dari waktu 

ke waktu karena adanya kultur patronase yang kuat dari Gus Dur. Kuatnya 

kultur patronase Gus Dur tersebut dilatarbelakangi oleh tradisi NU yaitu 

nasab (geneologis). Nasab (geneologis) yaitu dasar hubungan darah dan 

dasar hubungan patronase kiai-santri atau guru-murid. 

3. Implikasi dari berubahnya afiliasi politik Fatayat NU Cabang Surabaya 

disatu sisi fleksibilitas untuk membangun jejaring dengan berbagai partai 

politik sehingga mampu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 

organisasi tetapi disisi lain menimbulkan konflik secara internal karena 
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adanya fragmentasi politik anggota-anggota Fatayat NU Cabang Kota 

Surabaya.  

 

4.2 Saran 

Menurut penulis, sebagai warga negara setiap anggota-anggota Fatayat NU 

Cabang Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk memberikan pilihan politiknya 

secara luber jurdil di pemilihan umum. Namun yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah sebagai civil society/organisasi masyarakat sipil, seharusnya Fatayat NU 

Cabang Kota Surabaya tidak melibatkan organisasi untuk memobilisasi massa 

yang dimiliki untuk memilih calon tertentu.  Sikap netral, independen dan terlepas 

dari segala kegiatan politik praktis harus dipegang teguh untuk menghasilkan 

demokrasi yang mapan. 

Fatayat NU Cabang Kota Surabaya harus mengembalikan fungsinya 

sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyat sehingga memberikan 

kontribusi positif bagi demokrasi. Jangan memanfaatkan massa yang dimiliki 

untuk memobilisasi dukungan terhadap calon yang dikehendaki untuk alasan 

timbal balik karena calon tersebut telah memberikan banyak kontribusi materiil 

bagi organisasi dalam bentuk tenaga dan harta. Hal ini harus dilakukan agar 

masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya kepada Fatayat NU Cabang Kota 

Surabaya sebagai civil society yang bergerak mengadvokasi dan memperjuangkan 

kepentingan perempuan Surabaya. Selain itu juga menghindari konflik-konflik 

internal di dalam struktur organisasi.  
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Untuk menjadi organisasi masyarakat sipil yang independen, kedepannya 

Fatayat NU Cabang Kota Surabaya harus memiliki sumber pendapatan sendiri 

untuk menopang berbagai kegiatan dan program-program kerja yang dicanangkan. 

Sehingga, Fatayat NU Cabang Kota Surabaya tidak mengandalkan pendapatan 

dari donatur. Ini untuk meminimalisir adanya sikap balas budi yang berujung 

keikutsertaan di dalam arena politik praktis untuk meloloskan calon tertentu 

mendapatkan kursi di pemerintahan. 

Harapan peneliti untuk pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian 

politik tentang Kontestasi Politik dan Afiliasi Politik pada Organisasi Masyarakat 

Sipil (Studi pada Fatayat NU Cabang Surabaya dalam Pemilihan Umum 2014) 

hendaknya lebih memperdalam kajian penelitiannya sehingga mampu menambah 

khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik. 
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