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ABSTRAK
Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui Bagaimana Relasi Antara Formal dan Informal
Politik PKB Dalam Penjaringan Calon Bupati Kabupaten Sumenep.serta implikasi dari adanya
relasi tersebut dalam pengambilan keputusan terkait dengan proses penjaringan calon Bupati
dari Partai PKB. berdasarkan permasalahan yang di angkat, peneliti menggunakan teori
patronase untuk menganalisis. penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis data yang di
peroleh melalui wawancara dan kajian pustaka.dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode kualitatif.
Hasil penelitian menemukan bahwasanya relasi informal dan formal politik PKB dalam proses
penjaringan calon bupati bersifat patron klient yang kuat.dimana kiai merupakan elit agama
yang memiliki kekuasaan hierarkhis atas masyarakat dan santri.keduanya memiliki hubungan
patron-klient.kedua hubungan politis antara kiai dan PKB terbentuk sebagai bentuk  dari
kesadaran kritis kiai dalam menanggapi dinamika perpolitikan yang terjadi sehingga
menjadikan PKB sebagai aspirasi politik kiai.dalam hal ini kiai tidak dapat memenuhi
kepentinganya tanpa menjalin kominikasi dengan kominitas atau elit lain yang memiliki akses
politik.
Di tetapkanya calon bupati dari partai PKB ini di dasarkan atas survei terhadap kandidat calon
yakni KH.A Busyro Karim terkait dengan elektabilitas,popularitas,dan integritas seorang
calon. Tidak hanya itu PKB juga melaukan adanya stimulasi calon dan terbukti semua anggota
serta pengurus partai dari cabang hingga ranting partai mendukung KH.A Busyro Karim
sebagai calon bupati dengan kendaraan partai politik PKB.kemudian partai juga melakukan
komunikasi dengan tokoh masyarakat dan beberapa organisasi masyarakat guna untuk
meminta pendapat atau rekomendasi sekiranya siapa yang pantas untuk di calonkan sebagai
bupati kabupaten sumenep.

Kata Kunci:Relasi Informal Dan Formal Politik,PKB,Kiai,Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT
This research was done to determine how relationships retween formal and informal politics
institution of PKB in networking regent candidate sumenep also implications of this relation in
decision making related to the election of candidates from the Party PKB.related to the
problems in the lift , the researchers used the theory patronage for descriptive analysed. This
research aimed to analyze data obtained through interviews and assessment of the sources.in
this study authors used qualitative methods.
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The study found that informal and formal political relations CLA in the process of election
candidates is patron client who strength which iskiai is a religious elite have hierarchical
power over society and santri both have a patron- afterwards the second client political
relations between the kiai and PKB formed as a form of critical consciousness kiai in response
to political dynamics that occur making the CLA as a political aspiration kiai.withinKiai it can
not meet the affaires without establishing communications with community or other elites who
have political access .
In charge towards incumbent this Agreement is based on a survey of candidates, namely KH.A
Busyro Karim associated with electability,popularity and integrity of a candidate . Not only
that CLA also do stimulation and proved to all prospective members and party officials from
branch to branch party support KH.A Busyro Karim as candidates by political parties
PKB.However party's vehicle also communicate with community leaders and community
organizations in order to ask the opinion or recommendation in case anyone who deserves to
be nominated as regent Sumenep district

Key words: formal and informal politics,PKB,Kiai,Election

PENDAHULUAN
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep berlangsung pada tanggal 9

Desember tahun 2015 di ikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut satu
KH. A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut
dua Ir.Zainal Abidin-Dewi Kholifah. kedua nya berangkat dari partai berbasis NU, yaitu
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). dimana sebelum
nama pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati muncul di hadapan publik, partai
pengusung melakukan beberapa tahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. yaitu
salah satunya melakukan penjaringan calon terhadap kader yang memiliki kemampuan yang
memadai untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Sumenep.

Proses penjaringan calon Bupati yang sudah di rekomendasikan oleh DPP  Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) berlatar belakang kyai. Latar belakang calon Bupati Sumenep
periode 2015-2020 cukup menarik karena Kabupaten Sumenep terkenal dengan pondok
pesantren, kyai dan ulama. Hal ini sejak awal sudah di prediksi akan mampu mengunggulkan
calon yang berlatar orang pondok seperti KH.Abuya Busyro Karim yang merupakan calon
terkuat. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Karimiyah Gapura Kabupaten
Sumenep, dengan sumber daya pondok pesantren yang di pimpinya mampu menyebarkan
pengaruh terhadap santri dan warga yang berada di lingkungan pesantren. Kekuatan calon
Incumbent juga di sebabkan oleh figur kharisma yang di miliki, disamping beliau merupakan
orang nomor satu baik di Organisasi Masyarakat, internal PKB maupun di Legislatif serta
memiliki relasi yang kuat  dengan tokoh kyai di Sumenep. Tidak jarang kyai kyai tersebut
cenderung berafiliasi pada partai yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan organisasi
masyarakat yang di kenal dengan NU.

PKB sebagai partai pengusung memiliki otoritas untuk menjaring calon Bupati dari
berbagai kalangan, namun PKB sendiri lebih mengutamakan kader internal partai untuk di
jadikan sebagai kandidat calon Bupati Kabupaten Sumenep melalui mekanisme pemilihan
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umum. Adanya proses penjaringan ini menjadi indikator keberlangsungan partai dalam
menegakkan demokrasi di internal partai. Proses penjaringan calon Bupati di katakan
demokratis apabila masing masing calon di beri kebebasan untuk bersaing dengan calon
selainya. namun tidak dapat di pungkiri ada beberapa cabang partai tidak membuka kompetisi
antar calon dari internal partai tersebut. Belakangan ini, partai politik yang awal mulanya di
jadikan sebagai mesin penggerak setiap individu maupun kelompok guna untuk
mempermudah dirinya dalam mewakili masyarakat, justru yang terjadi partai politik di jadikan
sebagai alat untuk mencapai kekuasaan,yang tidak jarang di hegemoni oleh segelintir elit elit
partai. sehingga hal ini membuat partai politik cenderung stagnan tidak ada perkembangan
dalam menjalankan otoritasnya. Hal ini di sebabkan oleh adanya penguasa yang begitu kuat
yang melampaui batas kultur demokrasi.Tindakan semacam ini biasanya di lakukan oleh sang
patron partai tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa terkenal dengan tokoh ulama dan warga Nahdliyin yang
berbasis santri dan pesantren ikut andil dalam menyumbangkan suara dalam pemilihan umum,
khususnya pemilihan kepala daerah yang cenderung mengikuti pilihan para tokoh kyai lokal.
Dalam hal ini peran kyai dalam tubuh partai PKB itu sendiri menjadi penting baik dalam
proses penjaringan calon maupun dalam proses pemenangan pemilihan kepala daerah. secara
umum partai kebangkitan bangsa (PKB) merupakan partai besar di Jawa Timur,terutama di
Sumenep yang hampir semua masyarakatnya adalah orang NU, dan kader kader partai juga
berasal dari organisasi tersebut. Terkait dengan pemilihan kepala daerah masyarakat Sumenep
pun memiliki harapan besar terhadap PKB yaitu  untuk perubahan Sumenep  yang lebih
baik,hal tersebut merupakan salah satu kepercayaan masyarakat terhadap partai PKB  yang di
karenakan anggota serta pengurus partai melibatkan para tokoh kiai yang kharismatik.
Masyarakat memahami apa yang di perintahkan maupun yang di lakukan oleh para kyai selalu
menjadi contoh baik bagi masyarakat. Ketokohan kyai dimata masyarakat selalu di nilai benar
sehingga tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat mengikuti jejak kyai, terutama
dalam menentukan pemimpin di daerah dimana tokoh kyai tersebut berasal dari tokoh besar
NU. Seperti yang kita tahu bahwa PKB dan NU memiliki hubungan yang erat satu sama lain
karna berdasarkan sejarahnya PKB lahir dan merupakan anak kandung dari organisasi
kemasyarakatan yaitu NU (nahldatul ulama),dengan demikian apabila sudah mendapatkan
empati serta dukungan dari kiai serta warga nahdliyin yang identik dengan  santri dan
pesantren, kemungkinan perolehan suara akan meningkat dan tentunya akan menjadi modal
menuju kemenangan dalam pilkada Sumenep yang berlangsung pada tanggal 9 desember
2015.

TINJAUAN TEORITIS
Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori patronase.

Patronase dalam kamus umum bahasa indonesia merupakan “pelindung”artinya sebagai
pelindung yang menaungi beberapa kelompok tertentu di bawahnya. Patronase mengadopsi
pengertian dan konsep dari hubungan patron – clients, kata patron itu sendiri pada umunya
menjelaskan hubungan asimetris atau yang di kenal dengan hubungan non – rasional, namun
dalam konsep patronase dan patron –clients, kata patron yang di maksud adalah pihak yang
memiliki posisi di atas yang sifatnya berkuasa atau menaungi  bawahanya, sedangkan istilah
patronase dalam istilah ilmu ilmu sosial lebih banyak di kaitkan dengan birokrasi patrimonial,
artinya dalam birokrasi patrimonial sama halnya dengan lembaga perkawulan, patron adalah
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gusti atau juragan sedangkan klien hanya sebagai seorang kawula, hubungan antara gusti dan
kawula tersebut  bersifat ikatan pribadi,implisit dengan di anggap mengikat seluruh hidup,
seumur hidup dan loyalitas primordial sebagai dasar tali perhubungan.(Darojatun
Kuntjorojakti,1978)

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif melalui tekhnik

wawancara secara mendalam in depth interview, wawancara mendalam terbuka dan
penelaahan terhadap dokumen tertulis. Tekhnik analisis data yang di lakukan peneliti adalah
tekhnis analisis deskriptif. Dalam teknik ini menekankan adanya penjabaran terhadap data data
yang diperoleh dalam bentuk tulisan.Analisis ini bersumber dari data yang di kumpulkan
melalui wawancara,observasi dan data data sekunder yang selanjutnya untuk di lakukan
interpretasi, untuk menganalisis data. (Sugiono,2008:80) data tersebut.fokus dari penelitian
adalah untuk melihat bagaimana proses penjaringan calon yang di lakukan oleh partai
kebangkitan bangsa (PKB) dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 khususnya di
Kabupaten Sumenep, sejauh ini partai politik dalam proses pencalonan kandidat ekskutif lebih
menekankan pada seorang calon yang memiliki popularitas tinggi,memiliki basis massa yang
banyak serta memiliki sumber daya ekonomi yang memadai, pada penelitian ini akan
memfokuskan pada proses penjaringan calon Bupati berkompetisi internal partai dalam
memperebutkan menjadi wakil partai dalam pemilihan kepala daerah. Mulai dari proses
pencalonan  hingga strategi pemenangan dengan cara menjalin hubungan dengan konstituent
yang akan di wakilinya. subyek penelitian secara umum merupakan informan yang di cari
datanya untuk melengkapi data penelitian penulis.subyek penelitian dengan judul Relasi
Informal  dan Formal politik PKB (partai kebangkitan bangsa) dalam penjaringan calon Bupati
pada pilkada sumenep tahun 2015 di antaranya yaitu panitia tim Penjaring calon
Bupati,kemudian KH.A Busyro selaku kandidat calon BupatiKabupaten Sumenep. Serta
sebagai ketua DPC PKB Sumenep.tokoh yang berpengaruh dalam partai PKB yakni kiai kiai
lokal,Anggota Partai dan yang terakhir adalah santri dan warga Nahdliyin. adapun jenis data
yang di peroleh yaitu melalui data primer dan data sekunder
Relasi formal dan Informal Politik

Formal politik merupakan suatu bentuk kelembagaan sebagai wujud dari pandangan
dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis yang bertindak sebagai penyalur dari
proses proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara
dengan institusi institusi kenegaraan. Formal politik yang di maksud disini adalah partai
politik yang merupakan media penyalur aspirasi warga masyarakat untuk  ikut andil dalam
proses penentuan kebijakan dalam kehidupan bernegara.

Adapun fungsi partai politik sebagai berikut :
1. Sebagai sarana komunikasi politik, Artinya partai politik memiliki tugas untuk

menyalurkan aspirasi masyarakat yang simpang siur ,sehingga partai politik disini
diharapkan mampu menjadi wadah penggabungan aspirasi atau penggabungan
kepentingan  (interest aggregation ) agar supaya dapat dirumuskan kedalam bentuk
yang lebih teratur (interest articulation).maka setelah dua point kepentingan ini partai
politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan yang akan
disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar supaya di jadikan sebagai
kebijakan umum ( public policy).
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2. Sebagai sarana sosialisasi politik, dalam usahanya untuk memperoleh dukungan dari
masyarakat maka partai politik harus memiliki upaya menunjukkan diri sebagai
pejuang  kepentingan umum.oleh karena itu partai politik harus mendidik dan
membangun orientasi pemikiran anggota dan masyarakat luas untuk sadar akan
tanggung jawabnya sebagai warga negara.

3. Sarana untuk mengelola konflik, partai politik memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk mengelola konflik yang muncul di masyarakat yang merupakan dampak dari
dinamika demokrasi yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

4. Sarana rekrutmen, dalam hal  ini partai politik memiliki fungsi untuk  mencari dan
mengajak orang yang memiliki potensi dan memiliki bakat untuk aktif berpolitik
sebagai anggota partai politik tersebut.

Dalam hal ini ada keterkaitan hubungan antara partai politik dan lahirnya pemimpin yang
berkualitas, seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu peran serta fungsi dari partai
politik yaitu mampu mencetak pemimpin yang berkualitas serta memiliki integritas tinggi.
(Koirudin,2004:105). Fungsi dan peran partai disini merupakan faktor utama dalam
membawa perubahan serta perkembangan suatu bangsa. secara umum adanya kemajuan atau
kemunduran keadaan suatu negara dan bangsa bergantung pada kemampuan sang pemimpin
dalam membawa negara mengarah pada hal hal yang lebih baik, maka dari itu, untuk
melahirkan pemimpin yang memiliki kualitas tinggi partai politik harus melakukan tugasnya
yaitu mempersiapkan calon calon pemimpin yang bisa di  harapkan mampu mengatur jalan
nya pemerintahan baik dalam pemerintahan lingkup lokal maupun lingkup nasiona.langkah
pertama yang di lakukan oleh partai politik itu sendiri yaitu melalui adanya proses
pengkaderan dimana partai politik disini memiliki peran untuk menunjang proses pematangan
kader melalui pendidikan politik.

Fungsi partai politik merupakan wadah untuk mencetak pemimpin yang memiliki
integritas yang mampu membawa perubahan, dalam realitasnya yang terjadi justru sebaliknya,
tidak jarang adanya pemimpin yang di usung oleh partai politik ketika sedang memegang
kekuasaan di pemerintahan  dalam kinerjanya tidak semata mata memperjuangkan nasib
rakyat. pemimpin disini cenderung  melakukan keterpurukan serta kesengsaraan sehingga
msayarakat tidak di perhatikan, hal ini di sebabkan oleh adanya salah satu faktor yaitu dimana
partai politik dalam mencalonkan pemimpin tidak di imbangi dengan penyiapan kader yang
matang. partai politik hanya sibuk dengan urusan urusan lain nya yang di rasa lebih penting ia
sibuk dengan strateginya untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin guna untuk
mendapatkan kekuasaan di parlemen baik dalam tingkat lokal maupun nasional.partai politik
kurang memperhatikan adanya kader kader yang memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi
sehingga tidak heran apabila dalam partaipolitik muncul adanya kader karbitan yang hanya
paham politik pada sisi permukaan saja serta hanya mengandalkan keterkenalan dirinya
kepada publik.berdasarkan kasus tersebut seharusnya partai politik memiliki tujuan yang jelas
mencalonkan kader partai yang berkualitas tinggi dengan melakukan pengkaderan dengan baik
dimana dalam proses pengkaderan ini mencakup adanya pendidikan politik guna untuk
meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan serta menyediakan stok kader atau
yang biasa di sebut dengan SDM.

Dalam proses pengkaderan partai politik melakukan penggambalangan terhadap SDM
atau anggota partai politik baru sangat di pengaruhi oleh adanya kemampuan para pengurus
untuk memfasilitasi pengadaan pelatihan secara intensif. ( Koirudin,2004:105) dalam partai
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politik perlu di kembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik untuk
memanfaatkan sumber daya yang baik perlu di mulai dengan sistem rekrutmen. adanya sistem
ini dapat di singkronkan antara karakter kandidat dengan sistem nilai ideologi partai, apabila
sudah di tetapkan nya sistem tersebut dapat di pastikan bahwa seorang kader atau kandidat
yang memiliki kesamaan pemahaman dengan ideologi partai maka mampu memperkuat dan
mengembangkan organisasi partai tersebut.

Nilai penting dari adanya kaderisasi adalah adanya transfer pengetahuan politik yang
tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman tentang sejarah, visi, misi partai dan strategi
partai politik, namun juga perlu adanya pemahaman lebih dalam lagi mengenai adanya
permasalahan permasalahan yang terjadi di negara dan  bangsa. perlunya transfer keterampilan
dan keahlian dalam hal berpolitik merupakan tugas utama yang di emban oleh partai politik
guna untuk menghasilkan calon calon pemimpin berkualitas, yang nantinya akan di
kompetisikandengan partai politik lain melalui mekanisme pemilihan umum. Calon pemimpin
yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat luas. pelaksanaan kaderisasi alangkah
lebih baiknya apabila di sertai dengan sistem transparan yang mampu menjamin adanya akses
kepada kader kader yang memiliki potensi perlu juga di munculkan sistem persaingan secara
sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Dalam hal ini kader dan calon
pemimpin  harus di biasakan dengan sistem persaingan yang terbebas dari adanya kolusi,dan
nepotisme inilah sistem  kaderisasi yang akan melahirkan calon calon pemimpin yang
berkualitas tinggi, dengan catatan dalam mengabaikan visi misi suatu partai politik. visi misi
partai tetap menjadi patokan partai politik guna untuk menarik simpatisan serta kepercayaan
masyarakat luas  terhadap partai yang bersangkutan, karna pada dasarnya konsep ideologi
yang di bangun oleh suatu partai  tidak pernah bebas nilai bahkan seringkali dijadikan sebagai
patokan dalam mencapai suatu tujuan individu kelompok maupun suatu negara, sehingga
adanya ideologi disini melekat pada tubuh partai politik yang di dalamnya juga erat dengan
adanya kekuasaan. disini untuk  berkuasa di butuhkan suatu ideologi tertentu, begitu juga
sebaliknya kekuasaan tidak akan bisa dapat di pertahankan tanpa adanya dorongan ideologi
yang jelas walaupun dalam realitasnya seringkali ideologi  tersebut tidak pernah di
formalkan.keterkaitan antara ideologi, partai politik serta kekuasaan dimana disini ketiga
tiganya tidak dapat di pisahkan satu sama lain , karna ketiga tiganya saling berhubungan dan
saling mempengaruhi seperti halnya ideologi politik bisa menjadi alat untuk mencapai
kekuasaan perjuangan untuk menjadi penguasa harus di dahului oleh adanya perdebatan
ideologis di antara yang berkuasa dengan yang akan mengambil kekuasaan perdebatan
ideologi yang terjadi ini berangkat dari adanya perbedaan kepentingan serta perbedaan sudut
pandang tentang masyarakat yang ideal.

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan ke dalam dua
komponen yang pertama yaitu terkait dengan peran dan tugas internal organisasi yang di
dalamnya mencakup pemibinaan, edukasi politik, pembekalan,kaderisasi serta melanggengkan
ideologi politik yang menjadi latar belakang berdirinya partai politik tersebut, sementara
komponen yang kedua yaitu fungsi dan peran nya dalam lingkup eksternal organisasi yang
mana peran partai politik berkaitan dengan masyarakat luas, bangsa dan negara.

Informal politik merupakan suatu mesin politik yang ada di masyarakat yang tidak
termasuk dalam struktur kepengurusan partai namun memiliki pengaruh terhadap pengambilan
keputusan partai politik tertentu. Informal politik yang di maksud adalah lembaga independent
seperti halnya kelompok kepentingan, perorangan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya.
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Informal politik disini memiliki peran untuk mempengaruhi kebijakan partai politik  atau
memobilsasi konstituen guna untuk mempermudah proses pencalon  atau perolehan suara
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Buati Kabupaten Sumenep. peran informal politik
memiliki pengaruh besar dalam menopang perolehan suara partai karena pada umumnya
masyarakat lebih mengikuti ajakan seorang tokoh hal ini bukan di sebabkan oleh kinerja suatu
partai politik namun di pengaruhi oleh kelompok orang yang tidak terlibat dalam struktur
kepengurusan partai namun memiliki pengaruh besar baik bagi partai politik maupun bagi
masyarakat luas, karena orang yang memiliki pengaruh umumnya memiliki sumber daya yang
lebih di bandingkan dengan orang biasa. Peran informal politik dalam mempengaruhi
kebijakan partai politik memiliki potensi negatif yang menghambat fungsi partai politik,
sehingga hal tersebut memperlemah kinerja partai yang di sebabkan oleh adanya budaya
oligarki dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.dalam tubuh partai ada kecendrungan
untuk memperjuangakan banyak kepentingan di atas kepentingan masyarakat secara umum.

PEMBAHASAN
Proses penjaringan calon Bupati yang di usung oleh PKB melibatkan peran informal

dan formal politik. secara formal tekhnis pencalonan calon Bupati di lakukan berdasarkan
survei terhadap calon terkait dengan integritas elektabilitas popularitas hingga stimulasi
calon.pelaksanaan survei ini berjalan selama tiga bulan.Di internal PKB memang di bentuk
tim penjaringan calon atau yang biasa di kenal dengan Desk Pilkada. kemudian secara
informal PKB melakukan komunikasi atau silaturrahmi kepada tokoh tokoh masyarakat dan
beberapa ormas salah satunya yaitu oraganisasi Nahdlatul Ulama dengan tujuan meminta
pendapat atau rekomendasi terkait dengan calon Bupati kira kira siapa yang pas dan cocok
untuk di calonkan sebagai Bupati Sumenep tahun 2015,serta melakukan komunikasi politik
dengan  partai lain,yakni partai PDI-P dengan tujuan untuk berkoalisi karna melihat perolehan
kursi PKB di parlemen hanya 7 kursi, dengan demikian sangat tidak memungkinkan bagi PKB
sendiri untuk tidak kerjasama dengan partai politik lain,tujuan dari adanya koalisi dua partai
ini guna untuk memenuhi syarat daftar calon dalam pemilihan kepala daerah.

Calon Bupati yang di usung oleh PKB merupakan calon incumbent yakni KH.A
Busyro Karim.beliau merupakan orang nomor satu di Kabupaten Sumenep dimana melihat
rekam jejakcalon incumbent tersebut dalam ranah politik mampu meyakinkan pihak pihak
yang terlibat di dalam proses penjaringan calon sepakat dengan calon incumbent untuk
dicalonkan lagi dalam pemilihan kepala daerah sumenep tahun 2015. Sehubungan dengan hal
tersebut dimana melihat dukungan dari beberapa kiai dan NU satu suara untuk mendukung
calon incumbent maju dalam pilkada ini karena beliau memiliki loyalitas yang tinggi dalam
menjalankan roda pemerintahan.karena beliau memiliki pengalaman yang cukup bagus dalam
memimpin organisasi pemerintahan. hal ini terbukti dimana beliau merupakan mantan ketua
DPRD kabupaten sumenep selama dua periode berturut turut,disamping itu calon incumbent
ini memiliki massa yang sangat banyak karena beliau merupakan ketua Tandfidz NU cabang
sumenep dan merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Karimiyah Braji Gapura Kabupaten
Sumenep. dalam waktu bersamaan beliau juga merupakan ketua DPC PKB Sumenep hingga
saat ini.sehingga pengalaman beliau dalam memimpin memang tidak di ragukan lagi.Hal ini
juga di dukung oleh adanya nasab yakni keturunan trah darah biru dari kakek buyutnya yang
merupakan menantu cicit dari kiai Ali Brambang, seorang ulama besar yang juga merupakan
keturunan cucu pangeran katandur.maka calon Bupati Sumenep yakni KH. A Busyro Karim
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merupakan keturunan ke 10 dari pangeran katandur sebagai cucu sunan kudus,salah satu
walisongo yang ada di jawa timur dengan demikian pengalaman KH.A Busyro Karim dengan
segala jabatan yang ia raih sebelumnya  menjadi modal politik KH. A Busyro Karim untuk
maju lagi sebagai kandidat calon Bupati dari partai PKB dan hal tersebut menjadi
pertimbangan para kiai untuk mendukung KH.Abusyro Karim sebagai calon Bupati. pihak
pihak yang terlibat di dalamnya yaitu terdiri dari tokoh kiai ternama di Kabupaten Sumenep di
samping itu hal tersebut juga di dukung oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang sebagian besar
satu suara dalam mendukung calon incumbent sebagai calon Bupati Kabupaten Sumenep
periode 2015-2020

KH. A Busyro Karim merupakan seorang kiai yang memiliki kharisma baik yang di
akui oleh masyarakat.dengan kharisma yang di miliki mampu menyebarkan pengaruh
ketokohanya terhadap masyarakat.hal ini juga di dukung oleh kultur masyarakat Sumenep
yang memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap seorang tokoh kiai.sehingga
menjadikan kiai memperoleh posisi istimewa di tengah tengah masyarakat. keberadaan kiai
dengan posisinya sebagai elit agama  memiliki peran sebagai pemimpin spritual.hubungan
antara kiai dengan masyarakat bersifat emosional,dalam jarak yang dekat membentuk
hubungan Bapak-Anak (Paternalis)dan Patron-Klient,dimana pemberi dan penerima nasehat
mampu membentuk ikatan yang kukuh (supryayoga,imam.2009:32). pola hubungan yang
seperti ini mampu menghasilkan sikap sikap kepatuhan yang tinggi terhadap sang
patron.biasanya dalam hal ini para pengikut kiai atau jamaah menilai sosok kiai sebagai
seorang yang memiliki ilmu tinggi serta di anggap sebagai pewaris para Nabi.dengan
demikian mampu mengikat hati pengikutnya untuk selalu tunduk dan patuh terhadap kiai.

Peran kyai sebagai elit agama tradisional hingga saat ini masih memiliki pengaruh
yang demikian luas.sikap hormat dan Ta’dhim terhadap kyai merupakan nilai utama yang di
tanamkan oleh seorang kyai terhadap setiap santrinya.tradisi kepatuhan ini yang lambat laun
melahirkan persepsi atau sikap dan perilakupolitik yang mengundang perhatian dimana pada
umumnya para jamaah atau pengikut ini merupakan pengikut setia kyai,karena seorang kiai di
anggap sebagai orang yang paling paham akan segala hal termasuk dalam hal politik.sehingga
segala tindakan kiai selalu menjadi rujukan termasuk dalam kegiatan politik baik bersifat pro
dengan pemerintah atau sebaliknya.dalam hal ini pengaruh kiai tidak hanya terbatas pada pada
dirinya sebagai pemimpin agama.dengan kharisma yang di miliki mampu mempengaruhi
pasang surut perolehan suara partai politik.salah satunya partai yang berbasis agama yang di
dalamnya terdiri dari kiai santri dan warga Nahdliyin.seperti partai PKB cabang Sumenep
misalnya,dimana dengan pengaruh kyai yang sangat luas masuk di setiap strata masyarakat
mampu mendulang perolehan suara partai PKB menjadi pemenang pemilihan umum secara
berkelanjutan.dengan demikian posisi kiai mampu menjembatani berbagai macam
kepentingan politik sehingga kyai sebagai elit agama atau sebagai seorang pemimpin
membutuhkan otoritas atau kekuasaan.kekuatan politik PKB di Sumenep sebagai partai
pemenang secara kontinyu bisa di lihat dari pemilihan legislatiif 2009 dimana partai ini
memperoleh 11 kursi diparlemen pada pemilihan legislatif sebelumnya yakni pada tahun 2004
PKB memperoleh 20 kursi dan pada tahun 1999 PKB memperoleh 25 kursi.dengan demikian
PKB menjadi partai adikuasa di kabupaten sumenep yang di sebabkan oleh banyaknya warga
Nahdliyin dan tokoh masyarakat yang memusatkan suaranya pada partai PKB.hal senada juga
terjadi dalam pemilihan kepala daerah yakni pemilihan bupati dan wakil bupati tahun
2010.pada pilkada tahun 2010 dilalukan dua kali putaran dimana pada putaran pertama
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terdapat 8 pasangan calon Bupati dan wakil Bupati.namun pilkada putaran pertama ini tidak
ada satupun dari masing masing calon yang yang memperoleh suara 30%,sehingga di
lakukanlah pilkada putaran kedua yang hanya di ikuti oleh dua pasangan calon bupati dan
wakil calon bupati.yakni pasangan nomor urut satu yaitu pasangan Azasi Hasan –Dewi
kholifah yang di usung oleh partai PKNU dengan perolehan suara (231.250).sedangkan
pasangan nomor urut dua yaitu KH.A Busyro Karim - Soengkon Siddik.yang di usung oleh
gabungan dua partai yaitu partai PKB dan PDI-P dengan perolehan suara (241.662).pemenang
pilkada 2010 yaitu pasangan nomor urut dua kemenangan ini di sebabkan oleh suara warga
Nahdliyin yang dominan tidak hanya itu faktor menang Bupati pasangan nomur urut dua juga
di sebabkan oleh faktor ketokohan seorang calon.begitupun dengan pilkada 2015 dimana pada
pilkada ini calon incumbent maju lagi sebagai calon Bupati dengan kendaraan partai politik
PKB dan PDI-P.pilkada kali ini di ikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati
yakni pasangan nomor urut satu,KH.A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, dengan perolehan suara
(301466) sedangkan pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan Zainal Abidin-Dewi Kholifah
dengan kendaraan partai politik PPP dan 8 partai politik lainya.pasangan calon bupati dan
wakil bupati nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak (291761). Dalam hal ini lagi lagi calon
bupati dari partai PKB yang mempeoleh suara dominan yakni pasangan KH.A Busyro Karim-
Ahmad Fauzi.dimana pasangan ini menang di 16. Dalam kasus Sumenep PKB selalu unggul
dalam pemilu baik pemilu legislatif maupun pilkada. kemenangan PKB ini tidak semata mata
di karenakan oleh kinerja partai itu sendiri akan tetapi berdasarkan pengaruh dari seorang
tokoh yang memiliki relasi luas baik dari pelosok desa hingga ke kota. Kemenangan ini pula di
sebabkan oleh banyaknya warga Nahdliyin yang dominan di Kabupaten Sumenep.dimana
warga Nahdliyin memiliki kecenderungan untuk berafiliasi pada partai politik PKB
PILKADA SUMENEP 2015

Pilkada sumenep di ikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati dimana
sesuai dengan ketetapan KPU  yang berdasarkan hasil rapat pleno terbuka komisi pemilihan
umum KPU Sumenep  sebagaimana yang tertuang  dalam berita acara nomor:400/KPU- Kab-
014.329908/VIII/2015 tanggal 25 agustus 2015, dan memperhatikan keputusan komisi
pemilihan umum Sumenep nomor 17/Kpts KPU-Kab-014.329908/2015 tentang  penetapan
nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati  pada pemilihan Bupati  dan wakil Bupati
Kabupaten Sumenep  tahun 2015.(Kpud-sumenepkab.go.id) sehingga bersamaan dengan hal
di atas komisi pemilihan umum Kabupaten Sumenep mengumumkan nomor urut dalam daftar
pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2015, sesuai dengan surat
penetapan KPU bahwa nomor urut 1 adalah pasangan A Busyro Karim –Ahmad Fauzi yang
memiliki visi misi sebagai berikut:

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan
dan pengentasan kemiskinan.

 Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan
 Meningkatkan kemandirian perekonomian pedeseaan dan perkotaan dengan

memperhatikan potensi ekonomi loyal dan unggul dan mampu berdaya saing tinggi.
 Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional
 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam proses pembangunan.dll

Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Zainal Abidin –Dewi Kholifah  dengan visi misinya
yakni Visinya
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 Mewujudkan sumenep yang cerdas makmur,cerdas dan berakhlaq
Misi

 Meningkatkan ekonomi serta menyediakan lapangan pekerjaan seluas luasnya
 Menjamin ketersediaan pangan
 Pendidikan gratis 12 tahun dengan kualitas baik
 Memaksimalkan potensi pertanian dan kelautan
 Memaksimalkan potensi ekonomi daerah pulau pulau kecil di kabupaten sumenep.
 Membangun subtansi pendidikan berkarakter yang berpondasikan Akhlaqul Karimah

Kedua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumenep  masing masing
di motori oleh partai yang berbasis islam.Dimana calon nomor urut 1 di usung oleh partai PKB
dan PDIP. hal ini senada dengan pemilihan Bupati sebelumnya dimana PKB juga koalisi
dengan PDIP. Sebelum mendaftarkan sebagai calon Bupati dan wakil Bupati  ke KPU
Sumenep dua partai ini yakni PDIP dan PKB melakukan dua kegiatan penting yaitu deklarasi
dan doa bersama. Dalam forum deklarasi, utusan dari pengurus PKB dan PDIP tingkat
provinsi membacakan surat keputusan dari masing-masing dewan pimpinan pusat (DPP)
tentang nama bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati yang akan diusungnya pada
Pilkada Sumenep. Deklarasi maupun doa bersama dihadiri oleh sekitar 1.500 orang yang
merupakan gabungan dari pengurus PKB dan PDIP mulai dari tingkat cabang hingga ranting,
dan relawan Busyro-Fauzi. pasangan nomor urut 2 yaitu Zainal Abidin-Dewi Kholifah yang di
usug oleh 8 partai yaitu di antaranya adalah partai Demokrat, PAN, Gerindra PKS, Hanura
PBB PPP dan Golkar. Pilkada sumenep mengundang perhatian publik dimana di antara dua
calon yaitu A Busyro Karim sebagai calon Bupati yang di usung dari gabungan 2 partai yaitu
PKB dan PDIP  dengan Dewi Kholifah sebagai calon wakil Bupati dari partai PPP dua calon
ini awal mulanya merupakan satu kader dari partai yang sama, yaitu sama sama merupakan
kader partai PKB dimana lawan dari PKB itu awalnya menjabat sebagai ketua bidang
perempuan di internal partai PKB. namun setelah itu beliaupun nyebrang ke partai politik yang
berbasis nahdliyin pula  yaitu partai PPP, dan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten
Sumenep beliau menjadi lawan politik KH.A Busyro Karim dimana lawan politik yang
bersangkutan adalah calon wakil bupati dari partai PPP. Sehubungan dengan hal di atas
dimana setelah pilkada itu berlangsung maka masyarakat umum dan beberapa pihak yang
bertanggungjawab  di dalamnya memproses hasil suara dengan merekapitulasi hasil suara di
setiap TPS. (Kpud Sumenep)

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU
Kabupaten Sumenep nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015,tentang Penetapan Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015.
ditetapkan pasangan calon nomor urut 1 KH. A Busyro Karim-Achmad Fauzi (Busyro-Fauzi)
yang diusung PKB, PDI Perjuangan dan NasDem meraup suara terbanyak yakni 301466 suara.
Sedangkan pasangan calon nomor urut 2  Zainal Abidin –Dewi Kholifah yang diusung
delapan partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan
PBB memperoleh 291761 suara. Jadi, paslon nomor urut 1, Busyro-Fauzi unggul 10.108 suara
dengan selisih 1,7 persen suara dari Paslon 2. Seperti yang tertera dalam table di bawah ini:



243Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 2, April - Juli 2016, 233 - 246

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilukada di Kabupaten Sumenep,9 Desember 2015
Nama Dr.KH A.Busyro

Karim,M.Si Dan
Ahmad Fauzi

Dr.Ir.H.Zainal
Abidin,MM.ME  Dan
Dewi Kholifah SH,MH

1 Ambunten 9.107 9.947
2 Arjasa 10.992 23.054
3 Batang Batang 12.503 14,052
4 Batu Putih 13.095 13.291
5 Batuan 3.933 3.161
6 Bluto 13.149 14.007
7 Dasuk 7.767 7.168
8 Dungkek 14.910 7.410
9 Ganding 12.765 8.624
10 Gapura 14.241 8.249
11 Gayam 11.703 7.940
12 Gili Genting 6.144 4.502
13 Guluk Guluk 13.914 18.909
14 Kalianget 12.055 8.933
15 Kangayan 5.500 4.589
16 Kota Sumenep 19.499 17.631
17 Manding 9.119 7.959
18 Masalembu 3.540 6361
19 Nonggunong 4.721 3.261
20 Pasongsongan 12.970 13.165
21 Pragaan 15.365 25.492
22 Ra’as 8.052 8.907
23 Rubaru 9.652 12.142
24 Sapeken 11.468 9.896
25 Talango 11.423 7582
26 Saronggi 13.060 8.276
27 Lenteng 21.037 16.630
Jumlah Suara Sah 301466 291761

Tabel Hasil Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep (Sumber
Data:KPU)

Perolehan Suara kedua pasangan calon dan wakil calon Bupati di Kabupaten Sumenep
perbedaan selisihnya tidak begitu tajam dimana pasangan naomor urut satu (1) yakni KH.
A.Busyro Karim- Ahmad Fauzi memperoleh suara  301466, sedangkan nomor urut dua (2)
Zainal Abidin-Dewi Kholifah memperoleh suara 291761. Pasangan calon nomor urut 1 unggul
di 16 kecamatan yang mengungguli lawan politiknya yaitu pasangan calon Bupati dan wakil
Bupati yakni Zainal Abidin-Dewi Kholifah yang hanya unggul di 11 Kecamatan.adapun 16
kecamatan ini yakni meliputi, Batuan,Kalianget,Manding,Gili
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genting,Dasuk,Gapura,Dungkek,Nunggunong,Sapeken,Kangayan,Ganding,Saronggi,Talango,
Lenteng,Kota sumenep dan Gayam.

KESIMPULAN
Secara formal proses penjaringan Calon Bupati merupakan tugas dan tanggung jawab

partai politik untuk melihat anggota partai yang memiliki potensi sebagai pemimpin kepala
daerah. Indikator yang di tekankan partai terhadap calon yang akan di usung yakni  terkait
dengan sejauh mana popularitas, elektabilitas dan integritas calon di mata masyarakat. PKB
sebagai partai pengusung calon Bupati memiliki otoritas untuk menjaring calon, namun tidak
dapat di pungkiri bahwa PKB lebih menekankan anggota internal partai sebagai Calon Bupati
Sumenep 2015. penjaringan Calon Bupati yang di lakukan oleh PKB di dasarkan atas survei
yang merupakan  mandat langsung dari DPP dengan membentuk tim desk pilkada.
dibentuknya tim Desk Pilkada bertujuan untuk menjaring kader partai PKB yang di anggap
layak di usung untuk maju dalam perebutan suara dalam pemilihan Kepala Daerah. adanya
proses penjaringan calon ini menjadi indikator keberlangsungan partai dalam menegakkan
demokrasi di internal partai. proses penjaringan Calon Bupati bisa di katakan demokratis
apabila masing masing calon di beri kebebasan untuk bersaing dengan calon selainya. namun
tidak dapat di hindari ada beberapa cabang partai mendukung sepihak terhadap calon yang
ada, hal ini menunjukkan adanya ketidak terbukaan partai politik  dalam proses penjaringan
Calon Bupati Kabupaten Sumenep dari partai PKB. Ketidakterbukaan partai tentu di picu oleh
adanya kepentingan baik kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok yang
orientasinya adalah kekuasaan.  Proses penjaringan Calon Bupati dari partai PKB juga di
pengaruhi oleh jajaran tokoh (kyai kyai lokal) yang tidak termasuk dalam struktur
kepengurusan partai. pengaruh kyai baik sebagai mobilisator atau sebagai aktor politik mampu
menghasilkan suara yang memuaskan.

Tampilnya kyai dalam politik sangat menguntungkan partai politik tertentu sebagaimana
calon yang di ajukan oleh DPC PKB Sumenep berlatar belakang kyai disamping memiliki
kharisma yang bagus Calon Bupati ini juga memiliki kemampuan yang cukup handal dalam
memimpin karena calon tersebut merupakan seorang Incumbent serta menjabat sebagai ketua
di DPC PKB Sumenep sehingga hal ini menjadi pertimbangan pihak pihak yang terlibat dalam
proses penjaringan Calon Bupati untuk mendukung penuh terhadap calon Incumbent tersebut.
Sehubungan dengan hal di atas partai politik juga melakukan langkah non formal dimana
partai melakukan silatur rahmi terhadap tokoh masyarakat dan beberapa organisasi di
Sumenep salah satunya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Tujuan dari silatur rahmi tersebut
guna untuk meminta restu  perihal di usungnya Calon Bupati dari partai PKB dengan
melakukan doa bersama, istighasah untuk tujuan konsolidasi. Dimana melihat PKB, kyai dan
NU merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. PKB sendiri lahir dari dan
merupakan anak kandung dari organisasi Nahdlatu Ulama dan hampir seluruh pengurus
maupun anggota partai merupakan anggota organisasi Nahdlatul ulama pula.sehingga dalam
hal ini mengakibatkan terjadinya politik praktis kyai dalam menyikapi kepentingan warga
Nahdliyin menjadi alasan utama kyai untuk terjun dalam arena politik. kyai sebagai elit
informal dan tokoh agamis mampu mempengaruhi pola pikir komunitas yang di pimpinya, hal
ini di sebabkan oleh pola interaksi tradisional yang tercipta antara kyai,Nahdlatul Ulama dan
warga Nahdliyin dimana patron klien masih banyak di jumpai di Kabupaten Sumenep.
Masyarakat memandang bahwa kyai merupakan sosok orang yang memiliki ilmu yang
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tinggi,berkarismatik dan merupakan figur seorang guru besar yang telah berjasa dalam
mendidik para pengikutnya,baik santri ataupun warga, dimana hal tersebut membuat santri dan
warga Nahdliyin percaya penuh apabila calon pemimpin yang berlatar belakang kyai jauh
lebih lebih baik dalam memimpin Kabupaten Sumenep karena kyai selalu di nilai sebagai
orang yang memiliki pengetahuan luas di bandingkan dengan orang biasa. kepatuhan terhadap
kyai juga dimaknai sebagai bentuk timbal balik dari apa yang mereka telah terima dari seorang
kyai. kyai memiliki sosio-kultural dan sosio-politis. dalam hal politik misalnya, kyai menjadi
aktor politik yang memilik sumber daya politik berbasis tradisional. dimana dalam hal ini kyai
memiliki santri dan di percaya warga. Secara langsung  kepatuhan santri dan warga atas
kharisma yang di miliki oleh kyai tersebut mampu menjadikan modal dalam membentuk sikap
atau prefrensi politis. Sehingga dalam hal ini menjadikan kyai sebagai episentrum yang
strategis dalam penjaringan calon, serta dalam hal dinamaika politik yang ada.

Adapun adanya dua relasi ini yaitu relasi informal dan formal politik dalam penjaringan
calon Bupati mampu menghasilkan keputusan yang kondusif hal ini terlihat dimana tidak di
jumpai adanya konflik di internal partai terkait dengan proses penjaringan hingga penetapan
calon Bupati Kabupaten Sumenep yang di dasarkan atas survei terhadap calon serta PKB juga
melakukan langkah informal yaitu meminta dukungan  atau pendapat terkait dengan calon
Bupati Kebupaten Sumenep dan melakukan komunikasi dengan partai politik lain guna untuk
koalisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumenep 2015. Setelah proses penjaringan
calon itu di lakukan berbagai pihak yang ikut andil dalam proses pencalonan satu suara
mendukung terhadap Calon Incumbent tersebut. Tidak adanya konflik di internal partai karena
semua tunduk patuh terhadap kyai atau Calon Incumbent karena Calon Incumbent memiliki
loyalitas yang tinggi dalam memimpin Sumenep.
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