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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena pelembagaan partai di 

Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada pemilu legislatif 2009 dan 2014.  Dibanding 

dengan hasil pemilu-pemilu  di tingkat Kabupaten, hasil pemilu di tingkat Kecamatan lebih 

stabil sebagaimana terjadi di Kecamatan Kertosono.  Perbedaan stabilitas hasil  antara tingkat 

Kabupaten dengan Kecamatan ini menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini.  Ada dua 

aspek yang diungkap dalam  penelitian ini. Pertama bagaimana PDI-P melakukan   

konsolidasi keorganisasian untuk menggerakkan mesin organisasi partai sehingga 

menghasilkan kemenangan. Kedua, apakah kemenangan tersebut menggambarkan 

pelembagaan partai. Temuan penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan 

yang dipilih secara purposif seperti pengurus partai tingkat  DPC, PAC dan Ranting-Ranting. 

Dengan menggunakan perspektif teoritik pelembagaan partai dari Vicky Randall  dan   Lars 

Svasand, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pelembagaan PDI-P di Kertosono memiliki 

gradasi perkembangan yang berbeda.  Pada dimensi kesisteman, penamanan nilai dan 

otonomi ,  PDI-P mampu mengembangkan pelembagaannya secara optimal. Sedangkan pada 

dimensi pembentukan citra kepada pemilih, PDI-P masih cenderung bergantung pada 

ketokohan. Temuan ini menunjukan bahwa pola pelembagaan suatu partai sangat   variatif 

antara  mengandalkan pada kekuatan keorganisasian hingga kekuatan ketokohan.  

 

Kata Kunci : Partai Politik,  Pelembagaan Partai dan Pencalonan. 

 

ABSTRACT  

This research has purposed to reveal the phenomenon of party institutionalize in 

Kertosono subdistrict, Nganjuk regency on 2009 and 2014 legislative election. Comparing to 

elections result at level of regency, the result at subdistrict is more stable as occur in 

Kertosono subdistrict. The stability difference between regency and subdistrict becomes a 

reason to choose this research location. There are two aspects that be revealed in this 

research. First, how PDI-P does organizational consolidation to move party organization 

machine in order to generate victory. Second, if the victory describe party institutionalize. 

Result of this research was granted through interview with informant that be picked 

purposely like party board in level DPC, PAC and subsections. Using perspective theory of 

party institutionalize by Vicky Randall and Lars Svasand, this research’s result shows 

institutionalize of PDI-P at Kertosono has different development gradation. At systemness 

dimension, value infusion and autonomy, PDI-P can develop their institutionalize optimally. 

Where as at dimension of forming image to elector, PDI-P still hooking to personality. It 
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shows that institutionalize pattern of a party so variant about rely on organizational strength 

to personality strength.  

Key words: politic party, party institutionalize and candidating. 

 

Pendahuluan 

Sejak reformasi yang ditandai dengan pemilu demokratis multi partai tahun 1999, 

2004, 2009 dan 2014, perkembangan partai politik cenderung fluktuatif.  Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah peserta pemilu  dimana pemilu 1999 diikuti 48 partai politik,  pemilu 2004 diikuti 

38 partai politik, pemilu 2009 diikuti 24 partai politik dan pemilu 2014 diikuti 12 partai 

politik. Di balik fluktuasi partai politik tersebut, muncul permasalahan tentang masalah 

pelembagaan partai politik.  Fluktuasi tersebut juga menggambarkan bahwa pengelolaan 

keorganisasian partai politik kurang optimal terutama dalam mengembangkan jaringan 

organisasi partai yang mengakar sehingga melemahkan    eksistensi mereka dari pemilu ke 

pemilu.  

Ketidakmampuan partai dalam bertahan dari pemilu ke pemilu sekaligus 

menggambarkan adanya krisis pelembagaan partai.   Studi tentang pelembagaan partai 

khususnya partai Golkar menunjukkan bahwa faktor kekuatan keorganisasian merupakan 

pilar menuju pelembagaan partai (Tanjung, 2007). Partai Golkar yang berdiri sejak era Orba 

mampu bertahan dari terpaan dan tekanan gelombang reformasi karena memiliki kekuatan 

dan jaringan organisasi hirarkis yang kuat dari pusat hingga daerah-daerah yang ditopang 

oleh birokrasi Orba. Namun tidak demikian dengan partai-partai baru.  Partai-partai yang 

muncul di era reformasi merupakan partai baru dengan jaringan organisasi partai yang belum 

kuat dan melembaga sehingga kemampuan bertahan secara elektoral lemah. 

Dari hasil pemilu-pemilu pasca Orba, dapat dilihat bahwa selain Golkar,  PDI-P 

memiliki kemampuan bertahan secara elektoral. PDI-P adalah partai pemenang pemilu 1999, 

diikuti Golkar pada posisi ke dua. Begitu pula pada pemilu-pemilu 2004, 2009 dan 2014, 

partai yang unggul dalam perolehan suara meliputi tiga besar, yaitu PDI P, Golkar, Partai 

Demokrat. Fenomena keunggulan PDI P secara nasional dari pemilu ke pemilu era reformasi 

menarik dikaji karena PDI P merupakan partai transformasi dari PDI era Orba ke partai yang  

dideklarasikan oleh Megawati dengan mengambil ciri ideologis sebagai partai “wong cilik”.  

Klaim sebagai partai “wong cilik” ini membuat PDI P mampu merebut simpati massa secara   

luas. 

Dalam konteks lokal,  keunggulan perolehan suara PDI-P juga dapat dilihat di 

Kabupaten Nganjuk, yang  selalu memperoleh kemenangan sejak pemilu  1999, 2004, 2009 

dan 2014. Namun bila dikaji  per data kecamatan, PDI-P pernah mengalami penurunan suara 

pada pemilu tahun 2009 karena faktor konflik internal sehingga mempengaruhi kepaduan 

organisasi partai dalam menghadapi pemilu 2009.  Namun PDI-P  mampu mengkonsolidasi 

kekuatannya sehingga unggul kembali pada pemilu 2014. Penurunan PDI-P di beberapa 

kecamatan di Kabupaten Nganjuk ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya akibat 

konflik internal pasca  penetapan Taufiqurahman sebagai ketua terpilih (DPC). Penetapan ini 

menimbulkan protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan kader PDI-P. Penetapan 

tersebut dianggap menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (AD/ART) 

karena Taufiqurahman pernah menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Jombang pada tahun 

2003 (Okezone.2010). 



Fenomena di atas menarik diteliti karena meskipun pada tahun 2009 PDI-P sempat 

menurun suaranya di beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk dampak konflik internal, 

namun konflik tersebut tidak menurunkan perolehan suara PDI-P di tingkat Kabupaten 

Nganjuk. Bahkan di Kecamatan Kertosono,  dampak konflik tersebut tidak mempengaruhi 

perolehan  suara PDI-P di kecamatan tersebut.  Salah satu faktor mengapa hal ini terjdi adalah 

faktor dan  proses kaderisasi PDI-P di Kecamatan Kertosono berjalan stabil dan 

pengorganisasian partai mampu bekerja efektif menjelang pemilu 2009 dan 2014.  Faktor 

yang yang turut memperkuat PDI-P di Kertosono adalah peran ketokohan lokal yang mampu 

mempersatukan partai, yaitu faktor  ketokohan Mbah Harjo. Melalui ketokohan tersebut, citra 

politik PDI-P di Kertosono  menjelang pemilu dapat diperkuat kembali. Jajarang pengurus 

dan kader partai pun merasa menghargai ketokohan tersebut  sehingga mesin elektoral PDI-P 

di Kertosono diperkuat oleh paduan dua aspek sekaligus, yaitu aspek keorganisasian dan 

aspek ketokohan. 

Berdasarkan fenomena di atas,  maka tulisan memaparkan bagaimana kemenangan 

PDI-P pada pemilu 2009 dan 2014  di Kecamatan Kertosono mampu  menggambarkan 

pelembagaan partai yang dipadu dengan kekuatan jaringan ketokohan lokal. Diskursus 

tentang  pelembagaan partai ini apakah juga   menggambarkan bahwa pemilih Kertosono 

adalah pemilih yang loyal pada PDI-P dan apakah fungsi-fungsi elektoral keorganisasian 

PDI-P bekerja efektif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka peneliti fokus pada 

bagaimana pelembagaan PDI-P di Kecamatan Kertosono sehingga memungkinkan menang 

pada pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014. 

 

Kerangka Teori 

Untuk menjelaskan permsalahan pelembagaan PDI-P tersebut, penulis menggunakan 

perspektif  teoritik Vicky Randall dan   Lars Svasand (2002). Menurut Vicky Randall and  

Lars Svasand  dalam bukunya “Party Institutionalization in New Democracies” dijelaskan 

bahwa pelembagaan dapat dipahami sebagai proses yang membuat partai politik menjadi kuat 

dalam masyarakat. Pelembagaan dapat terjadi karena adanya integrasi antara perilaku, sikap 

dan kultur. Berdasarkan teori pelembagaan yang diutarakan oleh Vicky Randall dan Lars 

Svasand pelembagaan politik dapat diukur berdasarkan empat faktor yaitu: 

Pertama,  dimensi kesisteman atau (systemness) yang muncul sebagai hasil 

persilangan antara aspek internal dan struktural, sedangkan kesisteman sendiri diartikan 

sebagai proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, Seperti fungsi sosialisasi politik, 

rekruitmen politik, partisispasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, kontrol 

politik, serta penyelesaian konflik dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan 

mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 

Rumah Tangga (ART) partai politik.    

 Indikator dari Kesisteman sendiri yaitu: a) awal muncul dan tumbuhnya partai 

politik; b) siapa yang paling berperan dalam pembuatan keputusan partai apakah 

kepemimpinan individu partai atau seluruh anggota organisasi partai; c) siapakah yang paling 

berperan dalam pembuatan keputusan partai apakah faksi-faksi di partai atau seluruh anggota 

partai secara keseluruhan; d) bagaimana dalam pembuatan keputusan partai apakah dengan 

cara klientilisme (pertukaran dukungan dengan materi) atau dengan sukarela sesuai dengan 

peraturan partai. 



Bila kita melihat empat indikator diatas dapat dikatakan bahwa kesisteman partai 

politik di indonesia masih bisa dikatakan rendah, hal ini bisa dilihat pada peran pemimpin 

partai yang lebih mendominasi daripada kedaulatan anggota, kepentingan faksi, kelompok, 

golongan serta kepentingan partai sebagai organisasi. Namun tidak semua dominasi 

pemimpin partai ini akan berdampak buruk, dominasi pemimpin dapat dikatakan buruk 

apabila sang pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, 

sedangkan peran dominan pemimpin akan  menimbulkan akibat positif bila sang pemimpin 

menggunakan kharismanya dalam membangun kesisteman di internal partai (Randall dan 

Svasand 2002). 

Kedua, dimensi derajat identitas nilai (value infusion).  Sebagai hasil persilangan 

aspek internal dan struktural, identitas partai politik disini berkaitan dengan ideologi yang 

dianut oleh partai, dalam dimensi ini partai terlihat memiliki hubungan dengan kelompok 

tertentu, sehingga muncul ketergantungan dari partai politik terhadap kelompok sosial 

tertentu, sehingga partai memiliki klientisme yang mana menimbulkan pengaruh hubungan 

partai dengan anggota berdasarkan pada materi atau bersifat instrumentalis atau loyal 

terhadap  ideologi partai.  Dengan demikian  indikator dari pembentukan identitas  nilai partai 

dapat diukur dari dua aspek yaitu bagaimana sifat hubungan partai dengan kelompok populis 

tertentu yang mengkaitkan diri dengan partaai dan  bagaimana pengaruh klientilisme dalam 

partai dikaitkan dengan kefiguran tertentu yang diharapkan menjadi perekat soliditas partai 

(Randall dan Svasand 2002). 

Ketiga derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan atau decisional 

autonomy, sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, atau terjadinya 

hubungan antara partai dengan aktor diluar partai, seperti hubungan dengan sumber  otoritas 

tertentu, sumber dana, ataupun hubungan dengan dukungan massa dalam pembuatan 

keputusan oleh partai. Partai dan aktor diluar partai ini memiliki hubungan yang saling 

ketergantungan, terkadang salah satu akan menjadi pihak yang mendominasi dalam hubungan 

ketergantungan tersebut.  

Mengacu Randall dan Svasand, derajat otonomi partai dijelaskan sebagai kemampuan 

partai untuk bertindak otonom dalam membuat keputusan-keputusan terkait dirinya.  Partai 

yang otonom ditandai oleh kemampuannya dalam  mencegah kekuatan eksternal  baik secara 

politik, ekonomi (financial politics) dan kefiguran  mendistorsi internal partai. Karena itu,  

indikator  otonomi partai dapat dilihat dari : a) apakah partai tergantung kepada aktor luar 

partai atau tidak ; b) apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar partai atau kekuatan  

jaringan  politik dan ekonomi. 

Keempat,   citra publik (reification) yaitu hasil persilangan antara aspek eksternal 

dengan aspek struktural.  Citra publik ini dapat dilihat apakah suatu partai keberadaannya 

sudah dirasa mengakar dalam masyarakat dan tertanam dalam benak publik atau tidak.  Jika 

citra publik mampu tertanam di benak pemilih dan pemilih memandang partai layak dipilih 

hingga beberapa pemilu, maka bisa dikataakan pelembagaan partai telah  relatif mengakar. 

Adanya pengakaran partai  akan mendorong munculnya pemilih loyal dan hubungan antara 

partai dan pemilih akan bertahan lama karena. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. 

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan di beberapa desa 



yang ada di Kecamatan Kertosono. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa 

pertimbangan, yaitu data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab masalah ini 

memungkinkan diperoleh dari Kecamatan Kertosono. Dengan penentuan informan 

menggunakan metode purposif, yaitu informan yang terlibat dan mengetahui permasalahan 

penelitian seperti  pengurus DPC, ketua PAC bersama dengan Ranting-Ranting  PDI P di 

Kecamatan Kertosono.  Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu informasi yang 

bersumber dari hasil wawancara, diskusi peneliti dengan informan serta data dari hasil  

pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Selain data primer, peneliti juga memanfaatkan 

dat sekunder yang bersumber dari buku-buku teks, buku-buku teori, hasil penelitian, jurnal 

ilmiah dan arsip-arsip resmi yang terkait dengan masalah penelitian. Data-data tersebut 

kemudian diklasifikasikan untuk menjawab permasalahan pelembagaan PDI-P di Kecamatan 

Kertosono selama pemilu legislatif 2009 dan 2014. 

 

Pembahasan 

Mengacu pada Randall dan Svasand,  diamati dengan menggunakan 4 dimensi 

kelembagaan partai, yaitu kesisteman, penamanan nilai, pembentukan citra publik dan 

otonomi. Dalam dimensi citra publik atau reification penulis berpandangan bahwa 

kemampuan partai untuk melakukan  pembentukan sikap-sikap loyalitas politik pada pemilih 

yang dilakukan oleh organisasi partai. Citra publik ini dapat dilihat apakah suatu partai 

keberadaannya sudah dirasa mengakar dalam masyarakat dan tertanam dalam benak publik. 

Dimana partai mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat sehingga pemilih akan 

mengidentifikasikan diri terhadap partai yang dipilihnya dan memilih partai tersebut dalam 

beberapa kali periode pemilihan.   

Citra PDI-P sendiri sudah terbentuk sejak awal berdirinya PDI-P melalui ketokohan 

Mbah Mian dan Mbah Harjo. Mbah Mian adalah tokoh besar di Kabupaten Nganjuk, 

sedangkan Mbah Harjo adalah tokoh di Kecamatan Kertosono, mereka-mereka ini 

memperjuangkan PDI-P sejak PDI-P masih kecil dan belum mempunyai massa yang besar di 

Kabupaten Nganjuk. Ketokohan Mbah Mian dalam konteks citra publik versi Randall dan 

Svasand menggambarkan betapa PDI P Kertosono masih mengandalkan jaringan personal 

berbasis tokoh. Karena sejarah bangsa dan karena tokoh-tokoh ini lah maka pada awal 

pembentukannya PDI-P mampu menarik simpatisan yang cukup banyak, sehingga sekarang 

terbentuk partai ID di kalangan pemilih, karena mereka sudah menjadi anggota PDI-P sejak 

lama, mereka sadar bahwa PDI-P sudah tertanam dihati mereka.  

Elit-elit ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar berjuang untuk partai dan 

masyarakat, dengan tidak mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Mereka juga mendanai 

partainya sendiri, demi memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Mereka berupaya untuk 

mengenalkan partainya kepada masyarakat agar partainya dikenal masyarakat dan memiliki 

citra yang baik di masyarakatnya. Ketergantungan pada tokoh ini diteruskan oleh figur 

personal penerus bapak Taufik pada pemilu 2009 dan 2014 juga menguatkan adanya model 

pengelolaan partai yang masih berorientasi pada kekuatan non partai. Secara teoritik,  pola 

kepemimpinan PDI-P di Kertosono masih dalam derajat rendah untuk bisa dikatakan 

melembaga atau menginstitusionalisasi. Faktor institusionalisasi sebagaimana digagas 

Randall dan Svasand belum terpenuhi sebab mereka masih menggantungkan pada mesin 

kepemimpinan elektoral personal daripada mengandalkan mesin organisasi partai.  

Dalam dimensi penanaman nilai atau value infusion terjadi transformasi nilai kepada 

pemilih partai, Dalam konteks teoritik Randall dan Svasand penanaman nilai berkaitan 



dengan ideologi yang dianut oleh partai. Sehingga anggota mengenal dan mengharapkan 

partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai.  

PDI-P di Kabupaten Nganjuk merupakan partai yang berupaya membangun citra 

publik sebagai partai yang kental dengan kesejarahan masa lalu terutama  Marhaenisme yang 

diadopsi dari ajaran Bung Karno disamping ideologi Pancasila.  Ideologi tersebut djadikan 

landasan PDI-P dalam membangun citra publik sebagai partai wong cilik dimana sebagian 

besar warga Nganjuk adalah petani, maka mereka menganggap bahwa PDI-P mampu 

mewakili suara mereka. Karena dasar kecocokan ideologi inilah yang membuat warga 

Nganjuk mempercayakan suaranya pada PDI-P, karena PDI-P dianggap bekerja sesuai 

dengan nilai-nilai pancasila dan kesederhaan yang sesuai dengan kehidupan warga Nganjuk, 

sehingga pemilih sadar betul bahwa dia orang partai dan simpati dengan partai. 

Dalam dimensi kestabilan, stabilitas PDI-P dapat dibuktikan dengan kemenangan 

PDI-P di Kabupaten Nganjuk selama 4 periode sejak dibentuknya PDI-P. Kemenangan PDI-P 

diawali sejak pertama dibentuknya PDI-P di Kabupaten nganjuk yaitu sejak tahun 1999 PDI-

P sudah meraih suara terbanyak di Kabupaten nganjuk dan kemenangan itu mampu stabil 

hingga sekarang. Meskipun pada tahun 2009 suara PDI-P dikabupaten Nganjuk sempat 

mengalami penurunan dibeberapa kecamatan akibat konflik internal partai, namun pada 2014 

PDI-P mampu meraih kemenangannya kembali. Kestabilan PDI-P di Kabupaten Nganjuk ini, 

salah satunya karena adanya kekuatan aktor politik yang mampu mempertahankan Elektoral 

Strength PDI-P pada tahun 2014.  

Merosotnya suara PDI-P tahun 2009 akibat konflik internal yang terjadi didalam 

tubuh PDI-P merupakan faktor utama yang menyebabkan menurunnya suara pada pemilu 

2009, karena munculnya konflik sehingga menyebabkan terpecahnya tubuh PDI-P di 

Kabupaten Nganjuk menjadi dua bagian yakni yang pro dan kontra, sehingga mereka yang 

tidak bisa terima dengan diangkatnya Bapak Taufiqurrahman sebagai Bupati, Karena mereka 

beranggapan itu telah menyalahi peraturan rumah tangga partai. Mereka memilih untuk 

mengundurkan diri sebagai pengurus tahun 2009, dengan banyaknya pengurus yg keluar 

maka itu berpengaruh pada suara PDI-P tahun 2009 yang dimana telah mengalami 

kemerosotan, namun pada tahun 2014 munculah aktor-aktor baru yang mengisi jabatan 

pengurus-pengurus lama yang telah mengundurkan diri dari jabatan, dengan kemunculan 

aktor-aktor baru ini, yang juga membawa suara-suara baru di PDI-P Nganjuk. Sehingga pada 

tahun 2014 suara PDI-P bisa naik kembali di Kabupaten Nganjuk. 

 

Dalam dimensi aktor politik, dengan adanya aktor-aktor politik yang baru yang 

mengisi kepengurusan yang baru dimana mereka adalah para elit yang sebelumnya adalah 

kader dari partai lain, Kader-kader yang masuk merupakan mantan kader penting/petinggi 

dari partai yang telah memiliki kekuatan massa yang kuat. Masuknya kader-kader ini menjadi 

kekuatan baru bagi PDI-P di Kabupaten Nganjuk. Masuknya kader-kader baru ini membawa 

dampak yang positif terhadap partai, mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang 

mampu menarik suara masyarakat, karena mereka sebelumnya juga telah memiliki massa 

yang cukup banyak, maka akan dengan mudah menaikan kembali suara PDI-P di Kabupaten 

Nganjuk. 

Dalam dimensi kesisteman atau systemness penulis berpandangan bahwa pola 

pelembagaan partai di PDI-P telah mampu berkembang optimal. Misalnya,  PDI-P mampu  

melaksanakan fungsi-fungsi elektoralnya pada pemilu 2009 dan 2014.  Begitu pula aktor 

calon telah menunjukkan loyalitasnya terhadap partai ketika melakukan pencalonan dengan 

mengikuti persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam 



Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ketika hendak mencalonkan diri. 

Hal ini menjelaskan bahwa PDI P mampu menunjukkan otoritasnya  dan tidak tersubordinasi 

terhadap kepemimpinan pribadi saja.  

PDI-P di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Kertosono adalah organisasi 

yang bekerja sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

partai politik, semua proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang berlangsung dalam 

PDI-P di Kertosono selalu berdasar kepada aturan partai, seperti fungsi sosialisasi, 

penyelesaian konflik dan fungsi lainnya. Seperti kampanye yang dilakukan ditiap pemilu oleh 

PDI-P di Kertosono selalu berdasar pada AD/ART. Dimana PAC, Ranting dan Anak Ranting 

saling bekerja sama dalam pengumpulan massa sebanyak-banyaknya, mereka bekerja sesuai 

dengan tugas yang diberikan oleh DPC dengan dasar aturan partai. 

Dimana setiap akan pemilu DPC PDI-P di Kabupaten Nganjuk selalu mengadakan 

konsolidasi dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desanya. Konsolidasi dilakukan 

dengan cara mengadakan rapat dengan DPP, PAC, Ranting dan Anak ranting. Rapat tersebut 

untuk membahas program-program kerja yang bertujuan untuk mengumpulkan massa 

sebanyak-banyaknya. Konsolidasi yang dilakukan dari tingkat kabupaten sampai tingkat 

kecamatan dan desanya oleh DPC PDI-P di Kabupaten Nganjuk merupakan tradisi tahunan 

yang harus dilakukan oleh partai saat akan menjelang pemilu. Setelah DPC mengadakan 

rapat dengan DPP, maka DPC juga melakukan rapat koordinasi dengan PAC, membicarakan 

program-program yang telah disepakati bersama DPP, dimana program kerja ini nantinya 

akan dijalankan oleh PAC, Ranting dan Anak ranting, karena penggalangan massa dilakukan 

pada tingkat kecamatan dan desanya. Sedangkan Untuk proses pengkaderan PDI-P di 

Kabupaten Nganjuk, Wakil Bidang Organisasi dalam DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk 

bekerja sama dengan pengurus DPP mengadakan rapat kerja, lalu menugaskan para pengurus 

Kecamatan untuk melakukan pengkaderan, pembentukan tim sukses, sosialisasi dan lainnya, 

dengan tujuan penggalangan massa sebanyak-banyaknya, karena DPC tidak mungkin turun 

langsung ke desa-desa, jadi dalam penggalangan massa DPC sangat mengandalkan PAC, 

Ranting dan Anak ranting.  

 

Dalam kesisteman PDI-P baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatannya, 

yang memiliki peran lebih banyak dalam penggalangan massa adalah para kader yang ada 

ditingkat kecamatan dan desanya, karena tugas DPC hanya membentuk program-program 

yang akan digunakan dalam pemilu, DPC tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat, 

sedangkan PAC dan Ranting memiliki tanggungjawab untuk terjun langsung dalam 

masyarakat mencari massa sebanyak-banyaknya demi kemenangan pemilu.  

 

Dalam dimensi derajat otonomi atau decisional autonomy, pada dimensi ini terjadinya 

hubungan antara partai dengan aktor diluar partai, seperti hubungan dengan sumber  otoritas 

tertentu, sumber dana, ataupun hubungan dengan dukungan massa dalam pembuatan 

keputusan oleh partai. Indikatornya yaitu: a) apakah partai hanya tergantung kepada aktor 

luar partai atau keduanya saling tergantung; b) apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor 

luar partai atau berupa jaringan saja dimana aktor luar partai hanya memberi dukungan 

kepada partai. 

Untuk PDI-P di Kecamatan Kertosono, mereka tidak membentuk hubungan dengan 

organisasi di luar partai, karena mereka menganggap bahwa mereka memiliki massa yang 

cukup banyak, mereka memiliki anggota dan pengurus yang cukup banyak, yang dirasa 

mampu mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya tanpa bantuan dari organisasi lain diluar 



partai. Namun dalam pengambilan keputusan partai, PDI-P melibatkan massa didalamnya, 

yaitu massa yang simpati terhadap partai dan mendukung program-program partai, seperti 

ketika pemilihan PAC PDI-P melibatkan para simpatisan dalam musyawarah demi kebaikan 

bersama. Dan juga dalam rapat-rapat kerjanya PDI-P juga mengumpulkan aspirasi dari 

mayarakat luas, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu yang akan diperbaiki selanjutnya 

dan menjadi masukan untuk partai. 

 Dari pernyataan diatas tergambar adanya hubungan bersifat timbal-balik, dimana 

partai bekerja untuk masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan masyarakat 

memberikan suara untuk partai. Karena partai dianggap sebagai wadah untuk menyalurkan 

aspirasi masyarakat di Kertosono. Secara kelembagaan sesuai temuan, jaringan organisasi 

PDI-P di Kecamatan Kertosono telah menunjukkan keberfungsiannya dalam membangun 

kekuatan elektoral, misalnya melalui aktifitas rapat-rapat ranting. Rapat-rapat ranting ini 

digunakan pengurus partai untuk koordinasi organisasi dengan jajaran ditingkat bawahnya.    

 

Kesimpulan 

Pelembagaan PDI-P di Kecamatan Kertosono pada pemilu 2009 dan 2014 cenderung 

variatif dan longgar variatif. Berdasarkan empat dimensi pelembagaan partai, yaitu 

systemness, value infusion, reification, autonomy, maka ditemukan kecenderungan bahwa 

pelembagaan PDI P masih dalam derajat yang relatif lemah dan  tidak kuat (rigid).  Apa yang 

dilakukan PDI-P untuk mendukung kemenangannya belum optimal menuju keberfungsian 

dimensi-dimensi pelembagaan sebagaimana konsep Randall dan Svasand. Misalnya, 

pembentukan  citra publik partai (reification) masih mengandalkan pada tokoh.  Namun pada 

saat yang sama, penguatan organisasi partai relatif efektif dilakukan melalui DPC hingga 

Ranting-Ranting yang cukup loyal dan padu dalam menghadapi pemilu 2009 dan 2014. Hal 

ini berarti, relasi struktural elite partai telah mengarah pada penguatan kesisteman. Relasi 

elite DPC dengan Ranting mampu berjalan padu walau pun untuk mencapainya harus 

disatukan oleh tokoh lokal. Temuan ini menggambarkan bahwa kekuatan kesisteman masih 

diperhadapkan dengan pola pembentukan citra (reification) yang masih tradisional karena 

mengantungkan pada loyalitas tokoh. Sedangkan dimensi otonomi (decisional autonomy ) 

mampu berjalan dengan baik  atau  optimal karena partai relatif mampu menjaga diri secara 

independen dari pengaruh kekuatan luar. Derajat otonomi ini dapat dilihat dari  kemampuan 

PDI P Kertosono yang mandiri dalam pembuatan keputusan partai dan tidak bergantung pada 

organisasi di luar partai. Untuk dimensi penanaman identitas nilai (value infusion) bisa 

dikatakan PDI P Kertosono mengandalkan tautan-tautan ideologi nasionalisme dan  Pancasila 

sebagai sarana membangun identitas nilai khas PDI P baik secara lokal mau pun nasional. 

Dengan mengadopsi nilai-nilai nasionalisme yang dipadu dengan ajaran tentang marhaenisme 

Bung Karno, maka  PDI-P di Kertosono mampu menanamkan nilai-nilai politiknya secara 

luas. Isu-isu “wong cilik” nampaknya efektif untuk dijadikan komoditas politik populis 

sehingga PDI P di Kertosono memperoleh simpati dan dukungan kalangan menengah 

kebawah, terutama kalangan petani.    
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