
Dinamika Partai Persatuan Pembangunan 
Kabupaten Pamkekasan Pasca Orde Baru 

 
NOVA HARYANTO 

Drs. Sutrisno, Ms 
KKB KK 2 Fis. P. 03/11 Har d 

 
ABSTRAK 

 
Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Pamekasan merupakan partai yang mampu 

mempertahankan kemenangan dalam setiap even-even pemilu dalam periode yang cukup 

lama. Meskipun terjadi perbedaan rezim yang berkuasa dari orde baru ke reformasi Partai 

Persatuan Pembangunan Pamekasan tetap bisa menjaga kemenangannya. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data 

deskriptif kualitatif. Penelitian di fokuskan pada bagaimana dinamika yang terjadi pada 

Partai Persatuan Pembangunan pada pasca orde baru dan strategi yang digunakan Partai 

Persatuan Pembangunan Pamekasan dalam memperoleh suara terbanyak. Dari temuan 

data yang di dapatkan, Pengaruh problematika Partai Persatuan Pembangunan di tataran 

pusat pada pasca orde baru yaitu pecahnya internal partai dan banyak pengurusnya yang 

mendirikan partai baru tidak terlalu berimbas di Partai Persatuan Pembangunan 

kabupaten Pamekasan. Partai Persatuan Pembanguan Pamekasan terbukti tetap bisa 

mempertahankan kemengannya dalam setiap even-even pemilu, Meskipun demikian 

dalam perjalananya terjadi gejolak-gejolak konflik internal yaitu ketika Pondok Pesantren 

Bata-Bata menarik dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 2008. 

Gejolak tersebut menjadi salah satu factor penurunan yang sangat signifikan terhadap 

jumlah kursi yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan Pamekasan pada pemilu 

2009, meskipun tetap menjadi partai pemenang pemilu. Strategi yang digunakan oleh 

Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Pamekasan untuk memperoleh suara terbanyak 

yaitu dengan  cara merangkul kalangan pondok pesantren sebagai basis perolehan suara, 

dimana tokoh sentralnya kepada kyai. Kultural masyarakat Pamekasan yang sangat 

religious  yang menokohkan seorang kyai, membuat posisi kyai menjadi  sangat kuat 

dalam mengarahakan pilihan politiknya. Selain itu program-program yang pro rakyat 
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yang dikeluarkan oleh kader-kader Partai Persatuan Pembangunan yang berada di 

legislative dan eksekutif turut membantu pertambahan perolehan suara Partai. 
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