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 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) memang telah berlangsung 
pada tanggal 23 Juli 2008. Namun, ada sesuatu yang cukup mengejutkan dari hasilnya. 
Yaitu, Kekalahan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Achmady-
Suhartono (Achsan) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di 
urutan terakhir pada perolehan suaranya. Karena secara matematis, PKB merupakan 
partai pemenang Pemilu legislatif tahun 1999 dan 2004 di Jatim, seharusnya mampu 
berbicara banyak dalam pilkada Jatim. Sehingga elit PKB jatim harus 
mempertanggungjawabkan kekalahan Achsan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini lebih difokuskan pada pandangan elit DPW PKB Jatim terhadap kekalahan 
pasangan calon yang diusung dalam pilkada Jatim 2008. Dari temuan data yang 
didapatkan, muncul berbagai macam pandangan elit yang beragam. Berbagai pandangan 
elit PKB tersebut diuraikan dari proses persiapan awal, yaitu proses pengusungan dan 
penetapan pasangan calon yang penuh dengan liku-liku, hingga bagaimana elit 
memandang kekalahan Achsan dalam pilkada Jatim. Persiapan awal dimulai dengan 
penetapan Achmady sebagai calon kepala daerah Jatim dari PKB yang dipandang elit 
sebagai sebuah kemauan elit yang kuat dan adanya pertimbangan politis dari keputusan 
DPP. Dilanjutkan dengan penetapan Suhartono sebagai pendamping Achmady. Dari 
proses pengusungan Achsan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah Jatim lewat PKB banyak muncul pandangan elit yang tidak begitu 
menguntungkan PKB dalam pilkada Jatim. Sehingga pandangan tersebut dapat 
dikorelasikan dengan hasil yang diperoleh PKB, yaitu kekalahan Achsan dalam pilkada 
Jatim. Kekalahan Achsan pun dipandang elit sebagai sesuatu hal yang wajar walaupun 
kekecewaan tetap ada dalam pandangan elit.  Kekalahan Achsan pun dipandang elit 
disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat kinerja tim pemenangan. Dari faktor 
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adanya perpecahan, personal calon, hingga faktor Gus Dur. Berbagai faktor penyebab 
kekalahan Achsan tidak lepas dari dinamika politik yang penuh masalah selama 
perjalananya, hingga merugikan bagi PKB dalam pilkada Jatim 
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