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ABSTRAKSI 

Konflik merupakan keadaan sosial hyang selalu mewarnai disetiap perjalanan 

kehidupan sosial masyarakat. Pengertian konflik sendiri adalah pertentangan yang terjadi 

antara individu dan individu atau kelompok dengan kelompok. Pertentangan ini bersumber 

dari perbedaan cara pandang suatu peristiwa atau gejala sosial. Sumber konflik juga dapat 

berasal dari berbeagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Kepentingan-

kepentingan tersebut mencakup kepentingan ekonomi, sosial maupun politik dalam 

masyarakat. 

Konflik pilkada di Bangkalan pada tahun 2012 merupakan cerminan dari carut 

marutnya sistem demokrasi dan juga lemahnya tindakan hukum di Indonesia. Sumber konflik 

yang bermuara dari pencoretan yang di putuskan oleh PTUN Suarabaya terhadap pasnagan 

calon bupati Nomor urut 1 KH. Imam Bukhori dan R. Zainal Alim yang sebelumnya di 

sahkan oleh KPUD dan sudah di ferifikasi mengenai persyaratan yang harus di lalui oleh KH. 

Imam Bukhori dan R. Zainal Alim untuk maju sebagai calon bupati di Bnagkalan pada tahun 

2012. Pencortean tersebut sontak membuat suasana di kabupaten Bangkalan semakin panas 

dan menegangkan.  

Berbagai peristiwa konflik yang mewarnai pesta demokrasi di Bangkalan pada tahun 

2012 semakin memperihatinkan karena terjadai beberapa kali aksi demonstrasi masa dan juga 

di warnai dengan peristiwa pembacokan yang dialami 2 aktifis di Bangkalan. Pendukung KH. 

Imam Bukhori dan R. Zainal Alim  melakukan aksi-aksi demo turun ke jalanan kota lantaran 

tidak terima pasnagan tersebut di coret dari daftar calon Bupati di Bangkalan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan tema konflik politik 

yang terjadi di kabupaten Bangkalan tahun 2012. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah 

KH. Imam Bukhori selaku calon bupati yang tercoret dalam pemilukada di kabupaten 

Bangkalan tahun 2012. Serta beberapa aktifis di Bangkalan dan masyarakat Bangkalan 

seperti aktifis yang bernama Muzakki yang pada saat itu juga turut melakukan aksi 

demonstrasi dan juga salah satu yang menjadi korban pembacokan oleh orang yang tidak di 

kenal. 

Konflik politik pilkada Bangkalan hadir melibatkan beberapa perspektif berbeda dari 

berbagai pihak. KPUD menganggap  pencoretan tersbut sudah sesuai dengan undang-undang 

karena terjadi dualisme partai pengusung KH. Imam Bukhori. Sedangkan dari pihak KH. 

Imam Bukhori berpendapat bahwa ada motif-motif tidak fair yang sengaja di buat-buat untuk 

menjegal KH. Imam Bukhori dan memenangkan calon dari petahanan. 

 

Kata kunci: konflik ,demokrasi ,desentralisasi, politik lokal, sumber konflik. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACTION 

Conflict is a social state that always leaving a trace in every social life. The conflict itself is 

an antipole that happens between individual or group. The source of the antipole coming 

from the different of persepective on phenomenon in social life. It also comes from different 

various interest among society. They encompass economic interest, social interest, and 

political  interest in society. 

District Head Election conflict in Bangkalan, 2012 was an example of the unrest of  

democray and also the law enforcement in Indonesia that doesn’t establish firmly. It happens 

due to the deletion that has been resolved by PTUN Surabaya toward both of the number one 

district head candidate consist s of KH. Imam Bukhori and R. Zainal Alim who’s been 

legitimated and verifed by KPUD for they have done all the requirements to be the next 

district head in Bangkalan, 2012 and of course the deletion heated them up. 

So much conflict that has contributed to the democracy party in Bangkalan in 2012 

exactly growing concern due to numerous destructive acts of the demonstrators such as 

attacking with sharp weapon that causing two casualties in Bangkalan. Also, the deletion 

caused a big issue for the supporters of  Imam Bukhori and R. Zainal Alim because they 

didn’t respond it with a big heart.  

This study using the qualitative methode with a political conflict in Bangkalan, 2012 

as the main theme.  While, the subject of this study is KH. Imam Bukhori as the candidate of 

the district head in Bangkalan who’s unfortunately been deleted  in that election back then. 

Also, some of the activists and the society such as Muzaki as victim who’s attacked by 

unkown. 

District head election in Bangkalan brought different point of view from many people. 

KPUD assumed that the deletion has been resolved fairly and correctly according to the 

constution due to dualism that was going on among  bearer parties of  KH. Imam Bukhori.  

While, there were many assumptions from the parties of Imam Bukhori  that has to be 

unfairly motive shrouded for staving off KH. Imam Bukhori from his winning.  

 Keywords:  conflict, democration, local politic, conflict’s sources 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Desentralisasi adalah sebuah sistem pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat ke 

daerah yang dianut oleh negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan demokrasi di 

tingkat lokal. Sebagai kebijakan desentralisasi dioprasi menjalankan fungsi yang melekat 

dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada dalam batasan yurisdiksi yang jelas.
1
 

tak terkecuali di daerah Madura. Madura adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdiri dari 4 

kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumennep. Masyarakat Madura di kenal 

dengan karakter yang khas dengan sikap keras dan tegas membuat orang Madura dengan 

sesama orang madura sangat berhati-hati dalam bertingkah dan berprilaku, karena tidak 

jarang ketika ada permasalahan atau konflik di Madura cara penyelesaianya adalah dengan 

kekerasan istilah bahasa maduranya adalah “carok”. 

Pada masa Orde Baru sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dipilih dan di angkat 

langsung oleh presiden, dalam sistem ini, masyarakat daerah tidak dapat ikut campur dalam 

urusan politik lokal di daerahnya, baik dalam memilih kepala daeranya atau dalam aspek 

politik apapun. Pemerintah dibawah kendali presiden Soeharto. Suatu rezim yang sangat 

sentralistik.  

Kemudian setelah demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 yang di promotori oleh 

mahasiswa dan juga para aktifis berhasil menjatuhkan rezim tersebut. Bangsa Indonesia 

bertransisi dalam sistem demokrasi desentralisasi, dengan sistem ini diharapkan demokrasi 

akan lebih terbuka dan transparansi pemerintahan dapat lebih mudah di akses dan dikontrol 

oleh masyarakat, demokrasi desentralisasi juga menekankan  setiap daerah di Indonesia 

mengatur dan menjalankan roda pemeriontahan sesuai dengan kearifan lokalnya, termasuk 

                                                           
1
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dalam pengaturan pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan sistem parlementer 

dimana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.  

Dalam sistem baru ini kepala daerah dipilih oleh sejumlah elit lokal yang menjabat 

sebagai lembaga legistlatif. Pilkada merupakan langkah baru bagi pengalaman demokrasi 

bagi bangsa Indonesia setelah lengsernya rezim orde baru pada tahun 1998. Rezim tersebut 

begitu mengikat dan cenderung otoriter membuat banyak ide-ide muncul untuk melakukan 

perubahan yang pada akhirnya di  tetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah pasal 56 -119; dalam UU No.32 tahun 2004 tersebut menjelasakan sistem pemilihan 

kepala daerah secara langsung. 

 Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut Indonesia secara politik memulai 

tahapan baru dalam sistem demokrasi yang lebih desentralistik  berbeda dengan sistem 

pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Reformasi dan kebijakan desentralisasi. Sangat 

sulit bagi negara indonesia mengingat sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya 

mampu dan siap untuk mengelola desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah. ini dibuktikan 

dengan masih banyaknya konflik-konflik yang terjadi di daerah hingga muncul juga gerakan-

gerakan separatis atau gerakan memisahkan diri dari NKRI. Salah satunya yang dilakukan 

oleh provinsi timor-timor setelah refrendum provinsi tersebut disetujui oleh Presiden B. J. 

Habibie, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan separatis di dalam perjalan indonesia untuk 

menuju negara  demokrasi.  

Pemilihan kepala derah secara langsung diharapkan dapat mewujudkan partisipasi 

masyarakat dalam demokrasi di tingkat lokal, aspirasi politik dan kebaikan bersama melalui 

otonomi daerah (Otda) sesuai dengan kultur daerahnya masing-masing. Pilkada adalah cara 

suatau daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung dan juga untuk membenahi 

kondisi ekonomi sosial dan politik pasca pemilihan kepala daerah tersebut. Melalui UU baru 



 

 

ini diharapkan suatu daerah mempunyai pemimpin yang akan membuat daerah lebih maju 

serta dapat berdampak juga bagi kemajuan  negara. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah alat untuk mengukur tingkat 

keberhasilan demokrasi desentralisasi ditingkat lokal, jika proses dan persyaratan di dalam 

pilkada sudah dapat terpenuhi seperti misalnya partisipasi, preoses pencalonan yang diseleksi 

pemilihan secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi, pelaksanaannya dilakukan dengan jujur 

dan adil, maka hal itu akan menunjukkan, bahwa demokrasi ditingkat lokal dapat dikatan 

sesuai asas demokrasi itu sendiri. 

Meski demikian masih banyak permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi 

pada saat pemilihan kepala daerah yang berlangsung, dari mulai konflik antar calon kepala 

daerah, ketegangan ancaman atau intimidasi, atau gugatan-gugatan mengenai pelanggaran 

yang terjadi dalam proses pemilihan dan atau kampanye hitam dll. Fenomena seperti ini 

hampir terjadi di seluruh daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerahnya, sangatlah 

wajar jika gesekan-gesekan antar calon kepala daerah dan juga antar pendukung calon kepala 

daerah terjadi, karena ini menyangkut kepentingan dan kekuasaan tertinggi yang akan 

diperebutkan  didaerah. 

 Seperti halnya yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Bangkalan, 

potensi konflik yang sangat besar, karena pilkada tahun 2012 di kabupaten Bangkalan diikuti 

oleh dua tokoh yang memiliki kekerabatan dari keluarga besar Bani Cholil.   

Pilkada di kabupaten Bangkalan pada awalnya diikuti oleh 3 pasangan calon.  Nomor 

Urut (1) adalah pasangan Imam Bukhori dan Zainal Alim. Nomor Urut (2) adalah Nizar 

Zahra dan Zulkifli. Dan Nomor Urut (3) adalah pasangan Makmun Ibnu Fuad dan Mundir 

Rofii. Konflik di Bangkalan madura pada awalnya dipicu oleh pencoretan salah satu calon 

kepala daerah yaitu, KH. Imam Bukhori dan pasangannya Raden Zainal Alim, oleh komisi 

pemilihan umum daerah (KPUD BANGKALAN) dengan mengacu dari hasil putusan PTUN 



 

 

surabaya yang memenangkan gugatan dari Mukhlis dan Rois salah satu kader PPD (partai 

persatuan daerah) dimana PPD merasa tidak mengusung pasangan calon bupati nomor urut 1 

KH. Imam Bukhori. Hal ini memicu protes keras disertai aksi demo oleh para pendukung 

KH. Imam Bukhori dan Zainal Alim. 

 Dari pihak Imam Bukhori Putusan PTUN Surabaya sangat tidak mendasar karena 

PPD (partai persatuan daerah) sudah berganti nama menjadi PPN (partai persatuan nasional), 

dimana SK PPN dari Menkumham sudah di tetapkan bahwa PPD telah berganti nama 

menjadi PPN dengan ketua DPC yaitu Supardi.  

Konflik  menjadi semakin panas dan menegangkan di Kabupaten Bangkalan, 

mengingat sejarah Pilkada di Bangkalan yang selalu terjadi kericuhan dan orang-orang yang 

terlibat konflik masih mempunyai hubungan kekerabatan dari satu garis keturunan ulama 

besar di Bangkalan, dalam hal ini KH. Fuad Amin dan KH. Imam Bukhori. Kedua tokoh ini 

selalu berbeda pandangan dalam hal politik. 

Masing-masing tokoh tersebut dikenal juga mempunyai dukungan masa yang sangat 

fanatik, ini terbukti pada saat masa dari pendukung Imam Bukhori dan Zainal Alim 

melakukan aksi demo di kantor KPUD Kota Bangkalan di Jl Pemuda Kaffah dengan satu 

suara, agar pasangan calon Bupati Imam dan Zain tetap diikut sertakan dalam pemilihan 

kepala daerah. Karena menurut mereka hasil pencoretan pasangan tersebut, sangat tidak 

masuk akal mengingat semua persyaratan yang telah di verifikasi oleh KPUD sendiri 

sebelumnya, telah menyatakan pasangan Imam Zain lolos dan berhak maju sebagai pasangan 

calon kepala daerah di bangkalan priode 2012-2017.  

Masa dan aktifis pendukung Imam Zain, menuding ada konspirasi antara KPUD dan 

penguasa saat itu Fuad Amin untuk menjegal atau mendepak KH. Imam Bukkhori dari calon 

Bupati di Bangkalan. Kericuhan di dalam kota pada waktu itu sangat tidak terkendali setelah 

akhirnya masa pendukung KH. Imam memadati kantor KPUD dan juga merusak berbagai 



 

 

fasilitas umum dijalanan kota sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap keputusan 

tersebut. 

Konflik pilkada tersebut terjadi pada saat menjelang pemilihan umum di 

selenggarakan pada tanggal 12 Desember 2012  KPUD Bangkalan mencoret pasangan Imam-

Zain dari daftar calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan karena partai pengusungnya, yakni 

Partai Persatuan Daerah, tidak memenuhi persyaratan disebabkan terjadinya dualisme 

kepengurusan. Di PTUN Surabaya, KPU Bangkalan dinyatakan kalah dan KPU Bangkalan 

menolak untuk banding serta mencoret pasangan Imam-Zain dari daftar calon.
2  

Pemilihan kepala daerah adalah tentang politik, kekuasaan dan kepentingan. Tiga 

aspek inilah yang oleh para kandidat di perebutkan, karena pada dasarnya politik adalah 

bagaimana cara agar mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Siapa yang memiliki 

kekuasan yang di legitimasi maka dialah yang akan menguasai sumberdaya. 

Setiap masyarakat daerah memiliki corak dan khas dalam afiliasi memilih calon 

kepala daerahnya sendiri, banyak calon-calon di daerah khusunya di Madura, terpilih karena 

mereka adalah tokoh Kyai atau ulama yang terkenal atau mereka adalah garis keturunan 

Ulama jaman dahulu yang menjadi panutan, seperti di kabupaten Bangkalan bahwa penguasa 

sebelumnya adalah KH. Fuad Amin yang mempunyai latar belakang garis dari keturunan 

Saykhona Cholil.  

Istilah Kyai digunakan secara luas dalam komunitas muslim Indonesia, terutama di 

Jawa. Banyak yang memandang Kyai sebagai ulama, suatu istilah yang merujuk pada gelar 

untuk ahli agama dalam tradisi Islam Snni. Dalam konteks ini, ulama dikenal sebagai 

pemelihara dan penerjemah sumber pengetahuan keislaman, dan mempertahankannya dari 

sebuah sekularisme (Hinnels, J,R,1984:339.
3
)  
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Tanggal10/2/2016. 
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Di Indonesia gelar untuk ulama dialamatkan kepada para pemimpin istlam terkemuka. 

Sebutan ulama juga tergantuung pada keperibadian, khrisma, serta pengakuan sosial yang 

dipeliharanya dari kalangan komunitas Muslim secara luas
4
. Kyai atau ulama di Indonesia 

khususnya di jawa mempunyai status yang tinggi dalam kehiudpan sosial masyarakat karena 

para kyai merupakan orang yang memberikan dakwah dan pencerahan mengenai ilmu 

keislaman. 

Seperti yang kita ketahui bahwa Madura adalah daerah yang mayoritasnya beragama 

Islam dan terkenal dengan banyaknya tokoh Kiyai atau ulama, pendidikan pondok pesantren 

dan sekolah-sekolah formal berbasis agama serta masyarakatnya yang sangat patuh terhadap 

tokoh tersebut.  

Di Bangkalan sendiri terdapat tokoh alim ulama yang sangat di hormati oleh 

masyarkat Bangkalan bahkan di luar Bangkalan tokoh yang dimaksud adalah Sykhona Cholil 

tokoh ini merupakan cucu keturunan Sunan Gunung Jati yang menetap di Madura. Dan 

menyebarkan Islam hingga sekarang tokoh tersebut tetap di hormati dan di kenang terbukti 

dengan banyaknya masyarakat yang datang untuk berziarah ke makam Sykhona Cholil di 

Bangkalan. 

Kemudian pada perjalannya kabupaten Bangkalan dengan keislaman yang cukup 

besar membuat banyak tokoh-tokoh kyai dan ulama yang membangun pesantren dan sekolah-

sekolah berbasis kegamaan islam.  

Kultur keislaman dan ketokohan yang sudah terbentuk dan membudaya ini lah, yang 

kemudian menjadi ciri khas warga masyarakat Bangkalan. Oleh karena itu, ketika Kiyai di 

Madura mempunyai permaslahan baik permasalahan pondok pesantren atau permasalahan 

diluar pesantren, mereka sangat antusias dan akan sangat mendukung dengan sepenuh jiwa 

dan raga mereka untuk membantu tokoh ulama tersebut. Hal ini menjadi kesempatan yang 
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sanagat baik bagi para ulama di Bangkalan, khususnya keturunan dari Bani Cholel yang ingin 

memperoleh jabatan atau kekuasaan yang di legitimasi di dalam pemerintahan daerah dengan 

mengandalkan ketokohan dan loyalitas dari masyarakatnya. Karena secara popolaritas dan 

elektabilitas, masyarakat di Bangkalan sudah menganggap bahwa ulama adalah orang-orang 

yang pantas menjadi pemimpin mereka baik pemimpin acara keagamaan ataupun pemimpin 

dalam roda pemerintahan. Perlu di ketahui bahwa mayoritas tokoh-tokoh ulama besar di 

Bangkalan adalah keturunan dari Bani Cholil, ulama yang dahulu sangat di hormati di 

Bangkalan, dengan kepercayaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam masyarakat 

daerah inilah beberapa calon kepala daerah diuntungkan karena mereka adalah ulama atau 

keturunan ulama.   

  Fenomena kesemerawutan dan amburadulnya proses Pilkada adalah angka golput 

dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari waktu ke waktu semakin hari semakin tinggi. 

Dan yang Paling mutakhir adalah kecilnya tingkat partisipasi pemilih di Sampang, 

Bangkalan, dan Nganjuk pada pilkada 12-12-12,” kata Direktur Surabaya Survey Centre 

(SSC) Mochtar W Oetomo di Surabaya, Kamis (20/12/2012). Berdasarkan hasil riset SSC, di 

Pilkada Kab. Bangkalan partisipasi pemilih hanya mencapai angka 58,50 persen “Artinya, 

angka golput atau melakukan kesalahan teknis dalam pemilihan itu mencapai 41,50%, di 

Pilkada Kab. Nganjuk partisipasi pemilih hanya 60% di pilkada Kab. Sampang yang 

partisipasi pemilih 75 persen
5
. Fenomena angka golput di Bangkalan misalnya, ini didasari 

dengan adanya konflik yang telah terjadi sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

(pilkada). di Bangkalan di Bangkalan tercatat angka golput mencapai 40% pada pilkada tahun 

2012.  
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Kerangka Teori 

Eksternalisasi, Obyektifitas, Internalisasi, 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan prespektif teori konstruksi sosial, 

Peter L Berger dan Thomas Luckmann, untuk memahami konflik politik yang terjadi di 

Bangkalan pada tahun 2012. Sosialisasi skunder adalah setiap proses berikutnya yang 

mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu kedalam sektor-sektor baru dunia 

obyektif masyarakatnya.
6
 Dalam teori struktur sosial Peter L Berger dan Thomas 

Luckmann terdapat dua sosialisasai yang berkesinambungan yang dinamakan proses 

sosialisasi primer dan sosialisasi skunder.  

Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi seseorang yang di internalisasi oleh 

keluarga yang berpengaruh terhadap kehidupannya misalnya saja orang tua, proses 

internalisasi ini mengenai nilai-nilai yang tidak terelakaan bagi setiap individu. 

Sedangkan sosialisasi skunder adalah proses eksternalisasi dari kehidupan individu yang 

didapat dari orang lain dalam kehidupan sosialisasinya kepada masyarkat.

 Obyektifikasi adalah peristiwa yang memberikan makna tersendiri bagi subyektif 

untuk memahami suatu fenomena. Pemaknaan terhadap suatu peristiwa obyektif 

mempunyai makna yang sama antar subyek-subyek lain tetapi pemaknaan terhadap suatu 

peristiwa obyektif juga terdapat pemaknaan yang sama sekali berbeda dari subyek-

subyek tertetntu.  

Proses internalisasi pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa 

obyektif sebagai suatu manifestasi dari proses-prose subyektif orang lain yang dengan 

demikian menjadi bermakna secara subyektif bagi saya sendiri.
7
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PEMBAHASAN 

 

Konstruksi Konflik Politik Pilkada Bangkalan Tahun  2012 

Setiap pertentangan yang dialami oleh individu dan individu atau kelompok antar 

kelompok dalam masyarakat, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu konflik. 

Konflik merupakan suatu peristiwa sosial yang akan selalu hadir didalam perjalanan 

kehidupan sosial masyarakat baik didalam kehidupan yang melembaga dalam suatu 

organisasi tertentu ataupun didalam sub-sub organisasi kehidupan sosial masyarkat pada 

umumnya. 

Proses pemilukada melibatkan berbagai pihak yaitu KPUD, para calon Kepala 

Daerah, Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), masyarakat pemilih.
8
 Hal-hal seperti 

pelanggaran tersebut dapat mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran atau kelalayan seperti KPUD yang kurang cermat dalam melakukan 

ferivikasi dan memperhatikan syarat-syarat eksternal maupun internal.  

Indikasi pelanggaran dilakukan oleh calon (incumbent) dengan melakukan 

penyalahgunaan kekuasaan misalnya tanpa alasan yang jelas mengaganti KPUD, melakukan 

intimidasi terhadap pendukung pesaingnya, melakukan mutasi jabatan bagi PNS yang tidak 

meendukungnya. Membagi-bagi bantuan sosial yang jadwalnya disesuaikan dengan 

kepentingan pemilukada, sedangkan para calon lain juga melakukan politik uang.
9
 

Kabupaten Bangkalan merupakan Daerah yang rivalitasnya sangat tinggi. Di 

Bangkalan sendiri terdapat beberapa tokoh yang mempunyai potensi untuk memenangkan 

Pilkada pada tahun 2012 mengingat masa jabatan KH. Fuad Amin telah habis, setelah 

menjabat dua priode sekaligus pada tahun 2007-2012. 
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 Sejarah Pilkada di Kabupaten Bangkalan merekam jejak, bagaiaman rivalitas yang 

begitu panas dan menegangkan antara KH. Imam Bukhori dan KH. Fuad Amin di Kabupaten 

Bangkalan. Pada Pilkada tahun 2012 kali ini akan sangat berbeda dikarenakan masa jabatan 

KH. Fuad Amin  telah habis. Ini artinya KH. Fuad Amin tidak bisa mencalonkan diri pada 

Pilkada pada tahun 2012.  

Pada tahapan proses sosialisasi kepada masyarakat tentang daftar calon bupati yang 

lolos ferifikasi oleh KPUD Bangkalan, pada saat itu ada 3 pasangan calon  

 Nomor Urut 1 KH. Imam Bukhori, SH.- H. Zainal Alim, ST.  

 Nomor Urut 2 Nizar Zahro, SH.-H. Zulkifli, SE.  

 Nomor Urut 3 RH. Makmun Ibnu Fuad, SE.-Ir. RKH. A. Rofi’i. 

 Kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 KPUD Kabupaten Bangkalan mencoret 

pasangan calon Bupati Nomor Urut 1 KH. Imam Bukhori dan R. Zainal Alim di karenakan 

hasil keputusan dari PTUN Surabaya yang memenangkan gugatan partai PPD atas KPUD 

Bangakalan yang pada hasil finalnya KPUD kalah dan harus mencabut hasil keputusannya 

memeloloskan pasangan Nomor Urut 1 KH Imam Bukhori dan R. Zainal Alim. berita acara 

KPUD Nomor 55/BA/x/2012 tanggal 22 oktober 2012.  

Pasangan nomor urut 1 KH. Imam Bukhori dan R. Zainal Alim, akhirnya gugur 

dikarenakan kurangnya dukungan partai, setelah PPN (partai persatuan nasional ) dinyatakan 

dukungannya tidak sah  kepada KH. Imam Bukhori dan R. Zainal Alim oleh PTUN 

Surabaya, dikarenakan terjadi dualisme partai di daerah dengan tidak sahnya dukungan partai 

PPN tersebut mengakibatkan kurangnya minimal dukungan kursi partai. Kronologis ini 

seperti apa yang telah disampaikan oleh kepala sub bag KPUD Kabupaten Bangkalan 

Mahmud Fauzi mengenai kronologis pencoretan nama pasangan calon tersebut.  

 

 



 

 

Pencoretan terhadap pasanagan calon Nomor Urut 1 ini membuat kaget warga 

masyarakat pendukung KH. Imam di Bangkalan tentu yang paling dikagetkan dan merasa 

dirugikan dalam hal ini adalah KH. Imam Bukhori dan R. Zainal Alim sendiri yang namanya 

di coret oleh KPUD dari kontestasi pemilihan kepala daerah 5 tahunan di Kabupaten 

Bangkalan tersebut. Karena pada proses seblumnya KPUD sendiri yang mengesahkan 

pasangan Imam Bukhori dan Zainal Alim. 

KH. Imam Bukhori dan R. Zainal Alim adalah pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati yang didukung oleh 2 partai PKNU dan PPN secara legal formal hal ini sah dan tidak 

ada yang di permasalahkan lagi, tetapi pada perjalanan berikutnya ada seseorang yang 

menggugat KUPD Kabupaten Bangkalan ke PTUN Surabaya. Penggugat tersebut adalah H. 

M. Mukhlis Alkomi dan Ahmad Rois yang merupakan ketua dan sekertaris partai PPD yang 

sudah di ganti menjadi PPN dan kemudian gugatan  tersebut di menangkan oleh PTUN 

Surabaya. Dalam perkara gugatan dari pihak M. Mukhlis dan Ahmad Rois adalah bahwa 

DPC PPN kabupaten Bangkalan tidak dapat mengajukan pasangan calon pada pemilukada 

tahun 2012 karena PPN bukanlah peserta pemilu legislative tahun 2009 sehingga tidak 

memenuhi ketentuan pasal 4 peraturan KPU No. 6 tahun 2011. Seharusnya jika mau 

mengajukan pasangan calon dalam pemilukada Bangkalan pada tahun 2012 PPD lah yang 

dipakai bukan PPN. Sehingga dengan demikian penggugat menilai bahwa penetapan 

pasangan nomor urut 1 tidak sah dan harus dibatalakan.  

Hal inilah yang membuat baik KH. Imam dan juga pendukungnya merasa ada yang 

aneh karena dalam segi hukum PPD sudah tidak mempunyai kedudukan hukum apapun 

(legal standing) karena partai tersebut telah berganti nama PPN. Perlu diketahui bahwa PPD 

(Partai Persatuan Daerah) berganti nama menjadi PPN (Partai Persatuan Nasional) pada 9 

Januari melalui SK menkumham RI No. MH.HH-04.AH.11.01tahun 2012 tanggal 9 Januari 

2012. Dan berdasarkan SK No. 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012 tentang susunan 



 

 

kepengurusan partai di daerah dalam SK tersebut jelas dikatakan bahwa tidak benar H. M. 

Mukhlis dan rois adalah Ketua dan Sekertaris Partai. Tetapi pada kenyataan dan realitas 

dalam permasalahan tersebut PTUN menerima dan memenangkan gugatan H. M. Mukhlis 

dan Ahmad Rois.  

Dengan berdasarkan putusan PTUN surabaya maka dalam pelaksanaan pemilukada di 

Bangkalan hanya ada 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yanng mengikuti kontestasi 

pesta demokrasi di Bangakalan. 

 Nomor Urut 2. H. Nizar. Zahro dan Zulkifli  

 Nomor Urut 3. RH. Makmun Ibnu Fuad dan RKH. Mundir A. Rofi’i.  

Dengan total perolehan suara sebagai berikut. Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan 

suara 35.378 suara dan pasangan Nomor Urut 3 mendapatkan suara sebanyak 505.986. 

sedangkan angka Golput dalam pemilukada di Bangkalan mencapai angka yang cukup besar 

tercatat sebanyak 42.482 suara. Berdasarkan data yang di peroleh dari KPUD Bangkalan. 

dengan hasil rekapitulasi suara tersebut maka pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten 

Bangakalan adalah pasangan Nomor Urut 3  RH. Makmun Ibnu Fuad dan RKH. Mundir A. 

Rofi’i. Dengan kemenangan total suara 93,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skema Konspirasi Konflik Politik Pilkada Bangkalan Tahun 2012. 
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Kesimpulan 

Kabupaten Bangkalan memang memiliki beberapa sosok karismatik yang lahir dari 

kalangan Kyai terutama dari keluarga besar Bani Cholil. Keluarga besar Bani Cholil ini 

sangat di hormati oleh masyarakat di Bangkalan, hal ini dikarenakan keluarga besar tersebut 

adalah keturunan dari Syaikhona Cholil sosok ulama legendaris dan karismatik yang pernah 

dimiliki oleh Bangkalan, beliau merupakan keturunan dari sunan gunung jati yang 

menyebarkan dakwah keislamannya sampai ke pulau madura. Sejarah inilah yang nampknya 

dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Bangkalan sampai saat ini. Keislaman dan 

religiusitas yang begitu dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Catatan sejarah 

tersebut di buktikan dengan pusara dari sosok ulama Syaikhona Cholil dan juga berdirinya 

pondok pesantren Syakhona Cholil yang berada di jantung pusat kota Bangkalan.  

Beberapa ketrurunan Bani Cholil tersbut juga memiliki jalan hidup masing-masing, 

ada yang fokus berdakwah dan menyebarkan islam di Bangkalan, dengan mendirikan 

pesantren ada juga yang menetap di pesantren Syaikhona Cholil, dan pada dewasa ini ada 

beberapa keluarga Bani Cholil yang berkiprah di ranah politik. Banyak tokoh-tokoh keluarga 

Bani Cholil yang bisa kita temui di Bangkalan yang merupakan aktifis, anggota partai atau 

ketua partai, yang menjabat di DPRD atau pun di DPR pusat dan atau menjadi Bupati. Posisi 

–posisi setrategis pemerintahan di Bangkalan hampir sepenuhnya merupakan keluarga besar 

Bani Cholil. Dalam perjalanan demokrasi desentralisasi di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 

2002 merupakan tonggak awal trah keluarga Besar Bani Cholil ini di panggung Politik. 

Tingkat keberhasilan suatu sistem demokrasi dapat kita lihat dengan berjalan atau 

tidaknya suatu asas-asas yang sesuai dengan rule dari demokrasi itu sendiri. Konflik yang 

terjadi di kabupaten Bangkalan pada pemilihan kepala daerah tahun 2012 merupakan 

cerminan kelam bagi perjalanan demokrasi lokal di Indonesia. Lemahnya peangawasan dan 



 

 

mudahnya aturan yang dilanggar pada proses pilkada di Bangkalan, juga menjadi indikasi 

bahwa proses demokrasi tidak berjalan sesuai dengan rule demokrasi itu sendiri.  

Konflik yang terjadi di Bangkalan berawal dari pencoretan yang di putuskan oleh 

KPUD Bangkalan dengan mengacu kepakada amar putusan PTUN Surabaya, yang 

memenangkan gugatan dari M. Mukhlis dan saudara Rois yang merasa bahwa PPD tidak 

pernah mengusung Imam Bukhori sebagai calon Bupati. Dengan keputusan tersebut maka 

partai yang memiliki suara di kursi DPRD tidak cukup untuk meloloskan KH. Imam Bukhori 

sebagai calon Bupati. 

Suatu keputusan yang sangat tergesa-gesa yang dilaksanakan oleh KPUD dengan 

tidak melakukan banding terhadap putusan PTUN Surabaya, mengingat masih ada waktu 

untuk melakukan banding terhadap putusan tersebu,t dan memilih untuk tetap mencoret 

pasangan Nomor urut 1 KH. Imam Bukhoru dan R. Zainal Alim dari daftar calon bupati 

Bangkalan 2012. 

Sebenarnya kalau kita cermati lebih jauh lagi bahwa gugatan dari PPD yang 

mengatakan bahwa pihaknya merasa tidak pernah mengusung KH. Imam Bukhori dan R. 

Zainal Alim sebagai calon bupati sangat tidak relevan, karena pihak PPD dalam hal ini M. 

Mukhlis dan Rois tidak memiliki hak apapun untuk menggugat kepada PTUN Surabaya, 

karena PPD bukan lagi partai secara legal formal. PPD (Partai Persatuan Daerah) berganti 

nama menjadi PPN (Partai Persatuan Nasional) pada 9 Januari melalui SK menkumham RI 

No. MH.HH-04.AH.11.01tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012. Dan berdasarkan SK No. 

01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012. Ini artinya bahwa M. Mukhlis dan Rois tidak memiliki 

(legal standing) untuk mengajukan gugatan apapun mengenai pencalonan KH. Imam Bukhori 

yang diusung oleh PPN. M. Mukhlis dan Rois bahkan tidak memiliki jabatan apapun dalam 



 

 

struktur kelembagaan partai PPN di Bangkalan karena secara legal formal ketua DPC PPN 

pada saat itu adalah Supardi berdasarkan SK baru partai. 

Menurut penulis argumen-argumen KPUD mengenai kisruh politik di Bangkalan 

sangat lemah karena hanya berargumen dualisme partai dan juga berargumentasi bahwa PPN 

bukan partai yang ikut serta dalam pileg 2009. Yang terjadi sebenarnya bukan dualisme partai 

tetapi pergantian nama partai dan juga kepengurusan di tingkat lokal. 

Mengenai argumentasi kedua mengenai PPN yang bukan partai yang ikut serta dalam 

pileg 2009 juga sangat lemah PPN adalah PPD yang berganti nama bukan partai baru yang 

mencalonkan KH. Imam Bukhori di Bangkalan. 

Pencoretan pasangan calon bupati yang menjadi pusat perhatian media nasional pada 

tahun 2012 tersebut benar-benar merupakan kasus pahit bagi sistem demokrasi di ranah 

politik lokal. Karena pencorten tersebut melanggar hak konstitusi warga negara yang juga 

memiliki hak untuk maju sebagai calon bupati dan atau calon wakil bupati. Pencoretan 

tersbut justru mencederai sistem demokrasi jika melihat proses kronologisnya yang sudah di 

jelaskan pada bab 3 sbelumnya. 
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