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Abstrak 

 

Penelitian tesis yang berjudul “Pecah Kongsi Bupati dan Wakil Bupati Incumbent Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo (Studi Rational Choice Pemilihan Kepala Daerah di 

Kabupaten Sidoarjo)” ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif 

fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui indepth interview, observasi, 

studi dokumentasi dan studi literatur. Untuk menganalisis fenomena pecah kongsi 

penulis menggunakan dua teori yaitu teori rational choice serta faksionalisasi elit , 

tujuannya adalah agar mampu mendalami fenomena tersebut. Penelitian terkait pecah 

kongsi memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang mengapa terjadi fenomena 

pecah kongsi serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pecah kongsi dalam 

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo 2015. Pecah kongsi merupakan kondisi 

yang sering terjadi ketika menjelang pencalonan kepala daerah. Pecah kongsi antara 

Bupati Saiful’illah dan Wakil Bupati M.G Hadi Sucipto  terjadi karena masing-masing 

berangkat untuk mencalonkan diri dari jalur partai yang berbeda. Dalam memutuskan 

melakukan pecah kongsi Saiful’illah dan M.G Hadi Sucipto tentu melihat dari 

rasionalitas yang ada, seperti halnya pertimbangan memiliki elektabilitas dan 

akuntabilitas yang cukup baik serta memiliki konstituen di daerah masing-masing 

sehingga dengan rasionalitas tersebut keputusan untuk melakukan pecah kongsi adalah 

keputusan yang tepat. Ada tiga hal yang menjadi sudut pandang pilihan rasioanal yang 

dilakukan dalam keputusan pecah kongsi antara lain, peran partai, figur serta 

perhitungan politik. Kasus pecah kongsi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo menjadi 

lebih menarik karena Saiful’illah dan M.G Hadi Sucipto merupakan kader partai yang 

sama yaitu PKB, meskipun M.G Hadi Sucipto merupakan kader mukhtasar atau kader 

kehormatan karena pada pilkada sebelumnya menjadi pasangan Saiful’illah. Kondisi 

pecah kongsi tersebut tentu akan menimbulkan faksi-faksi  terutama para elit didalam 

internal PKB, baik yang pro dan kontra terhadap keputusan pecah kongsi.  
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Pendahuluan 

Studi ini mengungkap fenomena pecah kongsi dalam pencalonan kepala daerah dengan 

mengambil studi kasus pecah kongsi bupati dan wakilnya di Kabupaten Sidoarjo. Idealnya 

pecah kongsi terjadi antara legislatif dan eksekutif, namun disini yang menjadi objek dari 

pecah kongsi adalah antar eksekutif yaitu Bupati dan wakilnya. Fenomena pecah kongsi 

merupakan gejala yang umum terjadi pada masa menjelang pencalonan kepala daerah. Pecah 

kongsi antara bupati dan wakil bupati ini terjadi lantaran masing-masing berangkat untuk 

mencalonkan diri dari jalur partai yang berbeda. Perbedaan kendaraan partai tersebut semakin 

memperjelas bahwa ketika bupati dan wakil tidak mampu lagi berjalan harmonis maka untuk 

melaksanakan kepentingan politiknya mereka cenderung menggunakan kendaraan partai lain. 

Pecah kongsi menggambarkan bahwa ada pertarungan antar elit politik yaitu bupati dan 

wakil bupati (kepala daerah) berjalan dalam perspektif kepentingan politik yang pragmatis, 

perbedaan kepentingan tersebut dapat bersifat personal maupun kelompok. Oleh karena 

perbedaan kepentingan tersebut maka terkadang pecah kongsi menjadi jalan satu-satunya 

untuk tetap membawa kepentingan mereka masing-masing. Mnurut Paretto dan Mosca 

melihat konflik elit politik dalm prinsip dialektiknya bahwa didalam konflik melibatkan dua 

minoritas: yaitu mereka yang mempertahankan jabatan politik dan yang berusaha 

memperolehnya.2 Tentu dalam kasus pecah kongsi akan ada kelompok yang ingin 

mempertahankan jabatannya dan sebaliknya ingin memperoleh jabatan tersebut. Kasus pecah 

kongsi merupakan gejala yang dialami pada pencalonan kepala daerah tepatnya ketika 

berakhirnya era reformasi tepatnya pasca pelaksanaan otonomi daerah.   

Berdasarkan data  Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri 

Djohermansyah Djohan mengemukakan bahwa ada 971 kepala daerah yang mengalami pecah 

kongsi. Jumlah tersebut merupakan 94,64 % dari 1.206 kepala daerah yang dipilih secara 

langsung mulai dari 2005 hingga 2013.3 Persoalan pecah kongsi menjadi menarik untuk 

diteliti, sebab fenomena tersebut menunjukkan kandidat kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang semula menjabat bersama pada akhirnya saling berhadapan untuk 

memperebutkan jabatan kepala daerah. Fenomena tersebut hampir selalu terjadai setiap 

pemilihan kepala daerah, baik tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. 

 

Berbicara mengenai pemilihan umum kepala daerah tentunya dalam proses tersebut kita 

tidak terlepas dari adanya peran partai politik. Seseorang dapat menjadi kepala daerah dan 

wakil tentu saja berdasarkan atas rekomendasi partai politik. Oleh karenanya  Peran elit 

politik mampu memberikan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan politik, hal 

tersebut sesuai dengan pandangan dari teori elit, bahwa ada sekelompok minoritas yang 

mampu membuat kebijakan, termasuk dalam menentukan rekomendasi pemilihan calon 

bupati dan wakilnya, hal tersebut sesuai dengan gagasan paretto mengenai elit dibagi menjadi 

dua yaitu elit dan non elit beranjak dari kemungkinan terjadinya perubahan dikalangan elit 

(elite circulation)4. Namun dari pandangan tersebut secara pasti dapat kita lihat bahwa kelas 

elit mempunyai pengaruh yang sangat besar didalm menentukan kehidupan suatu negara 

bahkan dalam ruang lingkup organisasi atau partai yang menaunginya sekalipun termasuk 

dalam memberikan rekomendasi dalam proses pemilihan umum kepala daerah. Secara lebih 

spesifik elit dalam internal partai untuk tingkat daerah adalah ketua DPD atau DPC untuk 
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tingkat wilayah DPW dan untuk tingkat pusat ada ditangan DPP atau ketua umum partai. Hal 

tersebut tertuang dalam undang-undang terkait dengan rekomendasi telah diatur dalam pasal 

42 ayat 4 dan 6 Undang-Undang Pilkada menyebutkan pendaftaran calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota 

oleh parpol maupun gabungan parpol ditandatangani oleh para ketua parpol dan para 

sekertaris parpol di tingkat Provinsi atau para Ketua Parpol dan para Sekertaris parpol di 

tingkat Kabupaten/ Kota disertai Surat Keputusan masing-masing pengurus Parpol tingkat 

pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi 

dan atau pengurus Parapol tingkat kabupaten/kota.5 

 

Di Jawa Timur fenomena pecah kongsi terjadi di tiga tempat yaitu Kota Pasuruan dan 

Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo. Contoh kasus pecah kongsi di Kabupaten Mojokerto 

melibatkan Bupati Mustofa Kamal Fasa dengan wakilnya Choirun Nisa. Mustofa Kamal 

merupakan kader dari partai Demokrat, sedangkan Choirun Nisa merupakan Kader dari Partai 

Nasdem. Pecah kongsi antara Mustofa dan Nisa melibatkan antar personal ketika sama-sama 

masih menjabat. Misalnya saja Wakil Bupati dalam hal ini Nisa seringkali tidak diberikan 

ruang secara proporsional pada proses pengambilan keputusan-keputusan penting didalam 

roda pemerintah, sehingga ketika dalam masa jabatan tersebut muncul perpecahan. Melihat 

kondisi yang kurang harmonis tersebut, maka untuk periode yang kedua bupati dan wakilnya 

lebih memilih untuk saling berhadapan untuk memperebutkan kursi nomer satu di Kabupaten 

Mojokerto. Kedua kandidat tersebut memiliki peluang sama-sama besar untuk 

memenangkannya. Namun meskipun pada akhirnya Choirun Nisa mengalami kegagalan 

hampir diakhir sisa-sisa kampanye dan mengalami pencoretan dari kandidasi bakal calon 

bupati Kabupaten Mojokerto sehingga persaingan pada akhir pilkada hanyalah incumbent 

selaku mantan bupati Mojokerto dengan kandidat dari jalur independen. Mencermati kasus 

tersebut, maka dapat dilihat persoalan pecah kongsi di Kabupaten Mojokerto diindaksikan 

oleh pembagian wewenang yang tidak proporsional antara Bupati dan Wakil Bupati.  

Pecah kongsi juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo antara Bupati Saifulillah dan Wakil 

Bupati M.G Hadi Sucipto atau yang akrab disapa Pak Cip. Kedua pasangan Bupati dan 

wakilnya merupakan satu partai yang sama yaitu PKB. Dilihat dari peta politik di Kabupaten 

Sidoarjo kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa di sangatlah besar dan cenderung 

mendominasi, hal tersebut terbukti dalam pilkada 2010 Saifulillah dan M.G Hadi Sucipto 

mampu memenangkan kontetasi tersebut meskipun hanya diusung satu partai utama saja 

yaitu PKB. Dengan menjadi wakil bupati pada tahun 2010 maka M.G Hadi Sucipto yang 

tidak memiliki background partai politik secara otomatis diangkat oleh PKB menjadi kader 

Mukhtasar yaitu kader kehormatan dari DPC PKB dan ditingkat cabang menduduki posisi 

dewan penasehat DPC PKB. Kepemimpinan Saifulillah dan Hadi Sucipto dalam 5 tahun 

terakhir berjalan sangat harmonis tanpa ada konflik. Keduanya menjalankan perannya sangat 

baik, terbutki dengan seringkali menghadiri acara yang bersama meskipun undangan hanya 

untuk bupati namun Saifulillah tetap mengajak wakilnya untuk menghadiri acara tersebut 

agar masyarakat dapat mengenal lebih dan mengetahui wakil bupati.  

Menjelang pilkada 2015 tentu PKB sebagai partai yang pernah memenangkan pilkada 

ditahun 2010 serta menguasai kursi legislatif tentu ingin mengulang kesuksesannya dalam 

memenangkan kembali kadernya meskipun hanya diusung satu partai saja. Dalam 

mengimplmentasikan kemengangan PKB dalam pilkada 2015 mendatang mempertahankan 

kadernya petahana untuk diusung kembali menjadi Bupati merupakan strategi yang pas, hal 

tersebut sesuai dengan arahan DPP PKB terkait siapa bakal calon bupati yang diusung, maka 

selaku ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menetapkan 
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untuk pilkada 2015 mendatang Calon Bupati Kabupaten Sidoarjo masih Saifulillah, dan 

untuk  wakilnya akan dibuka pendaftaran calon wakil bupati melalui desk pilkada PKB, 

namun yang menjadi catatan dari DPP PKB adalah bahwa yang akan mendampingi 

Saifulillah dalam memimpin Kabupaten Sidoarjo 5 tahun mendatang adalah kader muda 

internal partai PKB.  

Dengan penetapan calon bupati Saifulillah dari PKB, maka tidak ada peluang lagi bagi 

peserta lain untuk berangkat dari PKB maju sebagai calon bupati, namun peluang untuk 

menemani Saifulillah menjadi wakil bupati masih terbuka lebar bagi peserta lain yang ingin 

mendaftar. Ada beberapa peserta yang ikut mengambil formulir pencalonan wakil bupati 

antara lain Iwan Setiawan, Hj Faridah, Haidar Assegaf, Khulaim Junaedi, Nur Ahmad 

Syaifuddin H.Kalim dan H.Musawimin dan wakil bupati MG Hadi Sutjipto ikut mendaftar 

kembali karena masih berkeinginan melanjutkan kembali SUCI jili II. Seluruh peserta 

mengikuti beberapa tahap ujian dan tes wawancara termasuk wakil bupati Hadi Sucipto. 

Namun ditengah proses rekruitmen calon wakil bupati asal PKB, Hadi Sucipto memilih tidak 

melanjutkan proses tersebut dengan berpamitan kepada Saifulillah bahwa tidak melanjutkan 

untuk mengikuti proses seleksi calon wakil bupati asal PKB, namun memilih untuk terlibat 

langsungung dan menjadi pesaing dari Saifulillah dalam kontestasi pilkada 2015 mendatang 

dengan menjadi calon bupati melalui jalur partai lain. 

Mundurnya M.G Hadi Sucipto dari bursa pencalonan wakil bupati menjadi sebuah 

berkah bagi partai PDIP, sebab M.G Hadi Sucipto atau yang akrab disapa Cip selama ini 

menjalin komunikasi intens dengan beberapa partai salah satunya adalah PDIP sebagai 

kendaraanya untuk maju menjadi Calon Bupati dalam Pilkada 2015. Dengan memilih untuk 

memutuskan pecah kongsi maka secara resmi PDIP baik di pusat dan daerah menyambut 

M.G Hadi Sucipto menjadi calon bupati setelah melaksanakan rakercabsus pada hari jum’at 

bulan juli 2015. Selain itu dengan menjadi Calon Bupati dari partai PDIP, Cipto 

menggandeng kader PKB yang lain Kholik untuk menemani maju dalam persaingan pilkada 

2015. Kholik merupakan kader PKB yang menjabat bendahara DPC PKB Kabupaten 

Sidoarjo dan memang dalam proses awal menuju pelaksanaan pilkada Kholik memiliki 

ambisi untuk maju menjadi calon bupati, namun pada akhirnya rekomendasi dan keputusan 

partai justru menggandengkan M.G Hadi Sucipto dengan Kholik. Tentu dari rentetan 

mundurnya Cipto dari bursa calon wakil bupati dan memilih untuk menjadi calon bupati dari 

partai lain sampai ada keputusan berpasangan dengan Kholik yang merupakan kader PKB 

akan memunculkan faksi-faksi di internal PKB itu sendiri. Meskipun menurut Paul G Lewis 

terjadinya faksionalisasi di dalam partai politik dapat dipahami sebagai suatu pola yang 

bersifat sementara dan taktis,6 namun tidak dapat kita kesampingkan bahwa faksi tersebut 

akan mampu memberikan pengaruhnya besar ataupun kecil dalam proses pilkada tersebut. 

Fenomena pecah kongsi menjadi sangat menarik untuk diteliti adalah karena secara 

umum setiap proses pelaksanaan pilkada berlangsung pecah kongsi selalu mewarnai dalam 

proses pilkada, sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah mengapa dalam setiap 

pilkada muncul yang namanya pecah kongsi. Khususnya fenomena pecah kongsi yang 

muncul di Kabupaten Sidoarjo memiliki karakteristik yang berbeda dari pilkada yang lain. 

Umumnya pecah kongsi disebabkan oleh tiga motif yaitu sentimen personal, ekonomi politik, 

pembagian kekuasaan yang kurang merata.  

Dalam kasus pecah kongsi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo ketiga motif pecah 

kongsi yang terjadi pada umumnya dalam pelaksanaan pilkada tidak dialami oleh bupati dan 
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wakil bupati. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dimana kondisi Saifulillah dan Cipto 

berjalan harmonis dalam kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo 5 tahun sebelumnya. Namun 

dalam realitanya di akhir masa kepemimpinannya menjelang pilkada Kabupaten Sidoarjo 

2015 Saifulillah dan M.G Hadi Sucipto lebih memilih untuk tidak melanjutkan kembali dan 

memilih untuk saling bersaing meskipun keduanya berasal dari kader partai yang sama yaitu 

PKB.  

Tentunya keputusan pecah kongsi tersebut jika ditarik lebih awal, ada kecenderungan 

politisasi para elit baik di DPC maupun DPP untuk tidak menghendaki M.G Hadi Sucipto 

mendampingi kembali Saifulillah, hal  tersebut sangat berakitan erat dengan keputusan dan 

amanah Muhaimin Iskandar agar yang menemani Saifulillah dalam pilkada adalah kader asli 

dan masih muda yang berasal dari PKB. Jika dilihat dari demokrasi internal partai politik 

menurut Robert Michels menyatakan bahwa organisasi politik yang berlingkup besar seperti 

partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih 

melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi.7 Meskipun dilain sisi ada 

beberapa kader dan para kyai yang menginginkan Saifulillah dan M.G Hadi Sucipto untuk 

melanjutkan kembali namun dalam kenyataanya keputusan pemilihan wakil kepala daerah di 

kembalikan kepada ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar.  

Dilain sisi ketika kita melihat dari sudut pandang pilihan rasional yang dilakukan oleh 

aktor politik yaitu M.G Hadi Sucipto sebagai wakil bupati petahana dan peluang untuk 

menemani Saifulillah sangat minim, dengan latar belakang menjadi wakil bupati dan 

memiliki kedekatan dengan birokrat serta pernah menjadi kepala dinas pendidikan, maka  

Cipto tentu lebih memilih untuk melakukan pecah kongsi dan maju sendiri dengan 

menggunakan jalur partai lain. Menurut Dunleavy dalam salah satu pendekatan rational 

choice pluralis mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda, maka secara sukarela mereka akan memilih kelompok yang memiliki 

kepentingan yang sama sehingga bisa mengakomodasi kepentingannya.8 Dalam menganalisis 

permasalahan pecah kongsi teori rational choice mampu untuk menganalisis pemikiran 

rasional apa yang dimiliki oleh kedua belah pihak ketika melakukan pecah kongsi, sehingga 

mampu menjawab permasalahan tersebut lebih mendalam, seperti halnya peran partai, figur 

dan perhitungan politik hingga memunculkan faktor dan penyebab terjadinya pecah kongsi 

antara Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.  

Selain dari rational choice yang berujung pecah kongsi akan memunculkan faksi-faksi 

didalam internal, seperti apa yang dikemukakan oleh Belloni bahwa faksionalisasi tidak 

hanya disebabkan karena kontrol pemimpin yang lemah namun juga disebabkan salah 

satunya adalah faksi yang terbentuk melalui pola patron klien. Faksi tersebut dipengaruhi 

oleh faktor kepemimpinan individu yaitu persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari suatu 

partai yang mempunyai konstituen yang jelas. Pertarungan Bupati dan Wakil Bupati 

merupakan pertarungan para elit yang mewakili konstituen masing-masing sehingga dalam 

fenomena pecah kongsi tentu akan menimbulkan faksionalisasi elit. 

Dari latar belakang tersebut maka memunculkan sebuah pertanyaan yaitu bagaimana 

pola pecah kongsi Bupati dan Wakiol Bupati di Kabupaten Sidoarjo. Dari latar belakang 
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tersebut tentu akan melihat alur dari pecah kongsi tersebut mulai dari rekomendasi internal 

partai sampai pada keputusan wakil bupati unutk lebih memilih melakukan pecah kongsi.  

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Melalui pendekatan fenomenologi, diharapkan deskripsi 

atas fenomena yang tampak di lapangan dapat diinterpretasi makna dan isinya lebih dalam. 

Dalam konteks ini, penulis mencoba menjelaskan fenomena pecah kongsi bupati dan wakil 

bupati yang terjadi di kabupaten Sidoarjo dalam pilkada 2015, serta memberikan gambaran 

mengapa terjadi pecah kongsi serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya pecah kongsi. 

Rational Choice 

Fenomena pecah kongsi menjadi sebuah pemandangan yang sangat familiar kita jumpai 

ketika masa pemilihan  kepala daerah akan berlangsung. Ketika dalam suatu kepala daerah 

hanya menjabat satu periode dalam kepemimpinananya, tentunya hal tersebut menjadi sebuah 

peluang baginya untuk melanjutkan kembali dengan memiliki akuntabilitas dan elektabilitas 

yang masih cukup tinggi merupakan modal utama untuk maju kembali dalam pilkada. Namun 

dalam perjalanannya persoalan klasik dalam pilkada pasca reformasi akan muncul ketika 

seorang wakil bupati juga memiliki keinginan untuk maju bersaing dengan bupati tersebut, 

kondisi tersebut akan memunculkan pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati. Pecah 

kongsi merupakan kondisi dimana bupati dan wakilnya tidak melanjutkan kembali memimpin 

dalam periode selanjutnya. Pecah kongsi menggambarkan bahwa ada pertarungan antar elit 

politik yaitu bupati dan wakil bupati (kepala daerah) berjalan dalam perspektif kepentingan 

politik yang pragmatis, perbedaan kepentingan tersebut dapat bersifat personal maupun 

kelompok. Oleh karena perbedaan kepentingan tersebut maka terkadang pecah kongsi 

menjadi jalan satu-satunya untuk tetap membawa kepentingan mereka masing-masing. 

Kasus pecah kongsi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo antara Bupati Saiful Illah dan 

Wakilnya M.G Hadi Sucipto merupakan salah satu fenomena yang muncul dalam proses 

menjelang pilkada berlangsung, dimana M.G Hadi Sucipto dalam proses penjaringan wakil 

bupati mengundurkan diri dan lebih memilih maju menjadi calon bupati dari kendaraan partai 

lain daripada menjadi calon wakil bupati dari partai PKB. Keputusan tersebut tentunya 

melalui keputusan rasional yang dimiliki oleh Cipto ketika mundur dari bursa pemilihan 

calon wakil bupati.  

Dilihat secara komperhensif fenomena pecah kongsi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo 

dapat kita lihat melalui pendekatan teori rational choice Anthony Downs sebagai pelopor 

pengamat perilaku pemilih dan kompetisi partai-partai politik. Esensi dari rational choice 

adalah ketika dihadapkan kepada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih 

alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia 

tersebut. Jika dikorelasikan antara teori rational choice dengan kondisi pecah kongsi dapat 

kita lihat dari beberapa bagian, mulai dari partai, figur maupun perhitungan politik. 

Dilihat dari sudut partai politik, M.G Hadi Sucipto merasa bahwa keputusan PKB 

dalam pilkada hanya memberikan peluang kepada calon wakil bupati saja yaitu Saiful Illah 

untuk maju kembali dalam proses pilkada 2015. Dalam proses pertarungan internalpun, M.G 

Hadi Sucipto dihadapkan oleh beberapa kondisi antara lain persoalan kader muda yang di 

cetuskan oleh beberapa kader PKB maupun persaingan internal banyaknya kader muda PKB 

yang mengikuti proses seleksi calon wakil bupati yang diadakan oleh desk pilkada PKB. 

Disisi lain adanya tawaran eksternal partai PKB yang mengajak Cipto untuk maju menjadi 

Bupati Sidoarjo dengan menggunakan jalur partai lain. Berbagai macam tawaran partai lain 

untuk menggunakan partai tersebut sebagai kendaraan dalam bursa pilkada merupakan 



pilihan rasional bagi Cip untuk melakukan pecah kongsi, dengan asumsi bahwa dengan 

menggunakan partai lain, akan mempermudah langkahnya dalam mewujudkan 

kepentingannya.  

Selain menjadi wakil bupati, pada masa sebelumnya M.G Hadi Sucipto merupakan 

seorang birokrat asli, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali menjabat pada posisi 

strategis didalam pemerintahan, hingga jabatan terakhir sebelum menjadi wakil bupati adalah 

Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Tentunya figur Cipto sangat kental didalam 

birokrat, sehingga jaringan internal pemerintahan masih sangat melekat bagi Cipto khususnya 

bagi kalangan guru-guru yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain sangat dekat dikalangan 

birokrat, diluar pemerintahan M.G Hadi Sucipto pernah menjadi Ta’mir Masjid Agung di 

Kabupaten Sidoarjo, tentu dengan pernah menjadi Tak’mir Masjid Agung Cipto tentu 

memiliki kedekatan dengan beberapa kyai, sehingga mampu untuk memberikan dukungan 

ketika Cipto maju dalam bursa pilkada 2015. Jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Cipto tentu 

menjadi modal bagi dirinya.  

Melihat beberapa modal yang dimiliki M.G Hadi Sucipto tentunya menjadi sebuah 

angin segar bagi Cipto ketika ingin maju dalam bursa Pilkada 2015. Secara perhitungan 

politik Cipto memiliki peluang ketika memtuskan pecah kongsi, dengan ditunjangnya 

beberapa modal yang dimiliki tentu akan merubah peta politik yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo. Semua Saiful Illah berharap ketika SUCI Jilid 2 dilanjutkan kembali makan diatas 

kertas akan menjadi lebih mudah didalam memenangkan konstelasi pillkada, namun angin 

peta politik mulai berubah ketika Cipto memutuskan untuk melakukan pecah kongsi. Dengan 

beberapa modal  Cipto baik itu kendaraan politik maupun jaringan-jaringan yang dimilikinya 

tentu memberikan dorongan tersendiri untuk melepaskan dari bayang-bayang Bupati Saiful 

Illah.  

Selain pengaruh rational choice kasus pecah kongsi juga dihadapkan kepada faksi-faksi 

yang terjadi di internal partai PKB. Menurut Paul G Lewis terjadinya faksionalisasi didalam 

partai politik dapat dipahami sebagai suatu pola yang bersifat sementara dan taktis. 

Faksi/kelompok yang bersifat sementara dan taktis tidak tahan lama dan hanya pada isu-isu 

tertentu merupakan ciri-ciri partai modern. Faksi-faksi didalam internal PKB mulai terasa 

ketika ada isu-isu terkait kader muda PKB yang maju menemani Saiful Illah dalam periode 

mendatang, hal tersebut sesuai dengan instruksi dari Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar 

yang mengarahkan agar kader daari bawah yang muda untuk menemani Saiful Illah. Namun 

dilain sisi selain sebagian besar kader menginginkan kader muda, ternyata masih ada 

sekelompok kader yang lebih menginginkan agar SUCI Jilid 2 tetap berlanjut. Pro kontra 

didalam internal PKB terhadap kehadiran Cipto menjadi polemik tersendiri bagi Cipto, 

pasalnya faksi-faksi tersebut muncul ketika masih ada beberapa kader yang menginginkan 

SUCI Jilid 2 sedangkan dorongan sangat besar dari kader lain dengan mengangkat isu kader 

muda didalam internal PKB. 

Intra Party Politic Democratic 

Pada dasarnya rational choice dan fakisonalisasi elit belum mambu menjawab 

sepenuhnya latar belakang terjadinya pecah kongsi antara Saiful Illah dan M.G Hadi Sucipto, 

oleh karena itu penulis melihat dari sisi intra party democratic dapat memberikan gambaran 

lebih dalam terkait pecah kongsi. Menurut Robert Michels, yang dikenal sebagai teoritisi 

tentang Iron Law of Oligarchy, menyatakan bahwa organisasi politik yang berlingkup besar 



seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis 

yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi. 

Jika kita ambil benang merah dari permasalahan pecah kongsi, pada dasarnya adalah 

kasus internal PKB yang tidak menginginkan M.G Hadi Sucitpo untuk menemani Saiful Illah 

dalam konstelasi pilkada 2015. DPP sebagai pemilik otoritas yang sangat absolute khususnya 

adalah Ketua DPP Partai PKB sebagai pemutus rekomendasi memberikan sinyal bahwa yang 

menemani Saiful Illah adalah kader muda PKB yang merupakan murni kader. Namun dalam 

kenyataanya adalah isu mengenai kader muda adalah hanyalah intrik didalam menghambat 

M.G Hadi Sucipto hal tersebut terbukti pada saat ini pasangan yang menemani Saiful Illah 

bukanlah kader muda.  

Idealnya partai politik mampu menjadi sarana instrumen suksesi dari kekuasaan melalui 

pemilihan umum, melaksanakan kandidasi dengan cara yang sesuai dan proporsional. Menurut 

Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas dari partai politik dalam 

demokrasi. Hal tersebut tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan 

umum saja, namun merupakan sarana pembeda antara partai politik dengan organisasi lain 

yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum. Namun dalam implementasinya, proses 

kandidasi yang terjadi di internal PKB menunjukkan adanya bentuk upaya penjegalan 

terhadap M.G Hadi Sucipto, hal tersebut terbukti dengan peran DPP yang sangat mendominasi 

terhadap hasil keputusan rekom serta adanya dugaan rekomendasi ganda untuk menunggu 

kandidat mana yang memiliki dana lebih untuk mampu memutuskan rekom tersebut, memang 

rekomendasi yang di wakili para Kyai di Sidoarjo kepada DPP PKB hanyalah membawa 

selembar surat rekomendasi saja untuk meminta DPP mengeluarkan rekomendasi SUCI jilid 

2, namun karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh para Kyai dan M.G Hadi Sucipto maka 

rekomendasi tidak jadi di keluarkan untuk pasangan Saiful Illah dan M.G Hadi Sucipto. 

Tentunya efek dari kondisi internal PKB tersebut memberikan pandangan lain bagi M.G 

Hadi Sucipto untuk bersiap-siap dengan kendaraan partai lain sebagai upaya langkah untuk 

menaikkan eksistensi dari wakil bupati menjadi bupati di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga 

rational choice yang dipilih ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan adalah melakukan 

strategi pecah kongsi. Namun pada akhirnya pilihan yang dilakukan M.G Hadi Sucipto dalam 

memutuskan pecah kongsi tidak berbanding lurus dengan hasil pilkada, dengan mengalami 

kekalahan dan hanya mendapatkan posisi dua di bawah Saiful Illah.  

Kesimpulan 

Pemilukada sebagai bagian dari demokrasi di tingkat lokal selalu diwarnai banyak 

fenomena politik, salah satunya fenomena pecah kongsi. Fenomena seperti ini lazim terjadi 

karena banyak faktor salah satunya adalah ego kepala daerah dan wakilnya untuk saling 

berkompetisi mencalonkan diri melalui jalur politik yang berbeda. Fenomena pecah kongsi 

memberikan gambaran bahwa terdapat pertarungan antar elit politik yaitu bupati dan wakil 

bupati hanya berjalan dalam perspektif kepentingan politik yang pragmatis. Berdasar 

keputusan tersebut maka pecah kongsi dinilai menjadi jalan satu-satunya untuk tetap 

membawa hingga mempertahankan kepentingan mereka masing-masing. Berkaitan dengan 

fenomena pecah kongsi di Kabupaten Sidoarjo antara bupati dan wakil bupati pada 

Pemilukada tahun 2015 yang lalu sebagai fokus dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal 

penting yang dapat disimpulkan penulis 

Pertama, bahwa dari aspek internal partai, PKB sebagai partai pengusung Saiful Illah 

dan Sutjipto pada periode pertama serta partai yang menguasai parlemen, dalam pelaksanaan 

pemilukada tahun 2015 tersebut hanya memberi peluang kepada Saiful Illah sebagai bupati 



petahana, dan hanya membuka kesempatan untuk posisi wakil bupati saja. Selain itu, di 

internal PKB muncul adanya keinginan untuk mengusung kader muda yang dihembuskan 

oleh beberapa kader PKB dalam memilih wakil bupati, hal tersebut membuat M.G Hadi 

Sucipto merasa peluang menemani Bupati Saiful’illah sangat kecil, namun pada kenyataanya 

kader muda yang dikhawatirkan M.G Hadi Sucipto nyatanya tidak terbuki karena Saiful’illah 

didampingi oleh bukan kader muda. Pengkondisian didalam internal PKB mulai terasa dari 

proses kandidasi didalam internal yang memang kurang menghendaki kehadiran M.G Hadi 

Sucipto untuk mendampingi Saiful Illah meskipun Ketua Dewan Syuro PKB Alm. KH. Aziz 

Mansyur memberikan dukungan kepada M.G Hadi Sucipto, akan tetapi pada akhirnya 

keputusan tersebut hanya DPP yang bisa memutuskan siapa yang menemani Saiful Illah. 

Berbagai upaya dilakukan bagi para Kyai untuk mendapatkan rekomendasi Suci Jilid 2, 

namun pada akhirnya minimnya dana yang dimiliki untuk memuluskan rekom tersebut 

menjadi langkah tidak dikeluarkannya rekomendasi Suci Jili 2.  

Di sisi eksternal adanya PDIP yang memberikan tawaran kepada M.G Hadi Sucipto 

untuk maju menjadi bupati berkoalisi dengan Nasdem. Peluang tersebut tentu menjadi 

alternatif  bagi M.G Hadi Sucipto untuk berkesempatan maju sebagai calon bupati dari 

kendaraan PDIP karena kesempatan yang dimiliki dari partai lain sangatlah terbuka lebar. 

Sehingga secara rasional, peluang dan kesempatan yang ada M.G Hadi Sucipto lebih 

memutuskan untuk melakukan pecah kongsi.  

Kedua, berkaitan dengan modal yang dimiliki oleh MG Hadi Sucipto, dia yang 

merupakan wakil bupati incumbent dan mantan kepala dinas pendidikan kabupaten Sidoarjo 

tentunya memiliki jaringan yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo. Dengan figur Cipto 

yang memiliki kedekatan dengan birokrat di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga 

jaringan di internal pemerintahan masih sangat kuat khususnya bagi kalangan guru-guru di 

Kabupaten Sidoarjo. Selain dekat dengan kalangan birokrat, diluar pemerintahan M.G Hadi 

Sucipto pernah menjadi Ta’mir Masjid Agung di Kabupaten Sidoarjo yang tentunya memiliki 

kedekatan dengan beberapa kyai. Hal tersebut menjadi dasar dan modal penting bagi dirinya 

untuk memilih maju dengan sendirinya tanpa harus kembali berpasangan dengan Saiful Illah. 

Dengan memiliki beberapa jaringan tentu kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk 

mengambil keputusan melakukan pecah kongsi, agar kepentingan politik mampu 

terealisasikan.  

Ketiga, langkah- langkah politik yang diambil oleh MG Hadi Sucipto dinilai sebagai 

perhitungan politik yang cukup rasional. Sehingga proses pecah kongsi di antara Saiful Illah 

dan M.G Hadi Sucipto dapat terjadi. Meskipun hasil dari pemilihan tersebut belum mampu 

memberi kemenangan bagi M.G Hadi Sucipto.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 


