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Abstrak  

Banyak kasus organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam pilkada di Indonesia. GP Ansor Sidoarjo 
mengawal pencalonan Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin dalam pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo tahun 
2015. Dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji data 
adalah deskriptif kualitatif atas data yang dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, observasi, 
dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori partisipasi mobilisasi yang melihat politik di Negara 
berkembang. Teori partisipasi mobilisasi digunakan peneliti sebagai landasan untuk mendeskripsikan 
bagaimana strategi GP Ansor dalam mendukung pasangan Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin dan faktor apa 
saja yang mempengaruhi GP Ansor untuk mendukung pasangan Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa GP Ansor menggunakan kekuatan politik berbasis massa, memperkuat akar 
ranting, hingga bisa mempengaruhi peta politik di wilayah Sidoarjo secara keseluruhan. GP ansor juga bisa 
membuat pasangan Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin lebih unggul dari pasangan yang lain.  

Kata kunci: organisasi massa, mobilisasi politik, pemilihan Kepala Daerah.  

Abstract  

Lots of mass organization are involved in the election of regional head. GP Ansor Sidoarjo escorted the 
candidacy of Saiful Ilah and Ahmad Syaifuddin in the election of Sidoarjo Regional Head in 2015. Performed 
by the qualitative descriptive method. The method used by researchers to check the data is qualitative 
descriptive of data collected through in-depth interview method, observation, and documentation. Researchers 
use the theory of participation mobilization how sees politics in developing countries. The theory of 
participation mobilization used by researchers as a foundation to describe how the strategy of Ansor GP in 
supporting the pair Saiful Ilah and Ahmad Syaifuddin and factors affecting GP Ansor to support the pair Saiful 
Ilah and Ahmad Syaifuddin. The results showed that GP Ansor using mass-based political power, strengthening 
the roots of twigs, to be able to influence the political map in the region of Sidoarjo as a whole. GP ansor can 
also make the pair Saiful Ilah and Ahmad Syaifuddin superior to other couples.  

Keywords: mass organizations, political mobilization, election of the regional head.  

PENDAHULUAN  

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana kontestasi dalam memperebutkan  

kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik lokal, untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat 

daerah, legitimasi politik dapat memberikan dampak ikatan yang kuat terhadap kepemimpinan 

daerah terpilih. Pilkada sebagai ruang untuk kompetisi secara adil antara calon yang bersaing 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal. Baik secara tahapan 

berlangsungnya pemilihan hingga proses politik pasca pemilihan.  



 

 

Pada kenyataannya tidak semata – mata calon Bupati dan Wakil Bupati hanya 

mengandalkan proses pemilihan secara struktural seperti kampanye – kampanye yang dilakukan. 

Para calon tersebut juga mengandalkan kegiatan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan. 

Tidak hanya melalui atau menggunakan partai politik namun juga melalui instrumen mobilisasi 

politik non partai politik.  

Penjaringan mobilisasi politik nyatanya dilakukan secara pendekatan kultural seperti 

melalui etnik/ras, agama, gender, jaringan kekerabatan dan lain sebagainya. Munculnya berbagai 

bentuk organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat, Organisasi kemasyarakatan, komunitas 

dan lain sebagainya menandakan sedang berjalannya proses demokratisasi di Indonesia. 

Menjalankan perannya sebagai kontrol atas pemerintah dan menimbulkan suatu dinamika baru 

pada tatanan sosial politik. Basis massa yang jelas cenderung mudah diarahkan karena 

mempunyai struktur yang jelas merupakan sumber kekuatan organisasi kemasyarakatan ini 

menjadikan komoditi baru didalam dunia politik dan tidak lepas dari momen pemilihan kepala 

daerah.   

Di Negara berkembang cenderung memiliki tipe elit yang disebut pemimpin nasional. Hal 

ini serupa pula dengan tipe kemimpinan elit di Negara Meksiko dan Negara Mesir. Elit nasional 

timbul karena adanya rasa nasionalisme, kebanggan dan martabat nasional serta memberi 

tekanan atas kemerdekaan nasional. Pemimpin dengan latar belakang kemerdekaan cenderung 

memiliki sifat yang karismatik, pemimpin dianggap memiliki kemampuan atau tugas adikodrati. 

Pemimpin seperti ini memiliki pengaruh yang kuat secara pribadi. Masyarakat yang mempunyai 

harapan besar cenderung selalu mengamini tanpa melihat baik atau buruk.  

(Schoorl, 1892)  

Penelitian ini berupaya mengungkap peran GP Ansor dalam mendukung pencalonan 

pasangan calon Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin dalam kontestasi pilkada langsung Kabupaten 

Sidoarjo 2015. Peran ormas – ormas sosial, budaya dan keagamaan menjadi penting, terutama 

sebagai instrument mobilisasi yang digunakan untuk kepentingan pencalonan. Keterlibatan 



 

 

organisasi berbasis kepemudaan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah semakin 

membawa dampak yang cukup besar bagi kegiatan perpolitikan di Sidoarjo. Salah satunya adalah 

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). GP Ansor merupakan salah satu badan otonom (Banom) 

dibawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU).   

GP Ansor Sidoarjo memiliki kekuatan berbasis massa. Kekuatan ini yang membuat GP 

Ansor mendapatkan peran strategis dalam kontestasi politik lokal. GP Ansor Sidoarjo memiliki 

loyalitas yang tinggi. Sikap loyalitas ini yang membuat GP Ansor Sidoarjo solid, sehingga sampai 

saat ini masih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan perpolitikan di Kabupaten Sidoarjo. 

Anggota GP Ansor memiliki rentang usia produktif, sehingga dituntut untuk memiliki tanggung 

jawab sebagai penerus perjuangan.  

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo secara langsung telah dilakukan mulai tahun 

2005. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo 2005 diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu Win 

Hendarso – Saiful Ilah; Sjamsu Bahri – Fatmah Thoha Assegaf; dan Nadhim Amir – Salam. Terlihat 

pada hasil ahkir perhitungan suara, kemenangan jatuh pada Win Hendarso dan Saiful Ilah yang 

mendapatkan 459.206 suara. Membawa Win Hendarso dan Saiful Ilah melenggang menuju kursi 

kepemimpinan Kabupaten Sidoarjo periode 2005-2010.  

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah 

pemilih dari 1.133.828 menjadi 1.286.640. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo diikuti 

oleh 5 pasangan calon yaitu Yuniawato – Sarto; Emy Susanti – Khulaim Junaidi; Agung Subaly – 

Samsul Wahid; Saiful Ilah – Hadi Sutjipto; dan Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda. 

Pasangan Saiful Ilah – Hadi Sutjipto unggul telak dengan perolehan suara 450.586 suara.   

Berikut ini penelitian yang terdahulu yang peneliti gunakan untuk bahan pertimbangan 

dan pendukung penelitian. Penelitian pertama dilakukan oleh Putri Hergianasari dengan judul 

instrumen mobilisasi politik pencalonan Syahri Mulyo dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 

2013. Penelitian ini merupakan tesis, menjelaskan mengenai jaringan botoh yang digunakan 

pasangan calon sebagai instrument mobilisasi politik (hergianasari, 2013).  



 

 

Penelitian pertama menunjukan Mobilisasi politik pasangan SAHTO, menunjukan bahwa 

Syahri Mulyo sebagai figur yang dominan untuk meraup suara dibandingankan pasanganya, 

karena jaringan pribadi calon yang mengakar yaitu jaringan botoh yang merupakan kerabat dekat 

dari Syahri Mulyo. Perolehan suara didapat dari mayoritas jaringan PDIP dan jaringan pribadi. 

Disini menunjukan bahwa pendekatan non partai dapat dilakukan efektif dan tepat sasaran 

selama mengetahui daerah. Kultur masyarakat setempat dan peran institusional partai melemah 

digantikan oleh peran non elektoral partai.   

Penelitian kedua dilakukan oleh Heru Prasetya dengan judul pemanfaatan media internet 

sebagai instrumen mobilisasi pencalonan Tri Rismaharini – Whisnu Sakti Buana pada pilkada 

Kota Surabaya 2015. Penelitian ini merupakan skripsi, menjelaskan mengenai peran sosial media 

yang digunakan sebagai instrument mobilisasi modern. Sosial media digunakan pasangan calon 

sebagai media kampanye yang efektif menjaring suara mengingat warga Surabaya yang dekat 

dengan sosial media (prasetya,2015).    

Penelitian kedua menunjukan Risma – Whisnu menggunakan mobilisasi tidak langsung 

dengan kampanye melalui media sosial. Warga Surabaya memberikan hak suaranya juga karena 

faktor figure ketokohan dan track record pasangan calon ini. Melalui media sosial juga figure 

ketokohan Risma-Whisnu diperkuat. Personalisasi politik calon petahana ditampilkan dalam 

konten kampanye online dari pada sosialisasi program kerja. Hal ini menandakan bahwa Risma – 

Whisnu menunjukan mobilisasi politik dengan model hubungan vertikal yang diperkuat dalam 

setiap konten kampanye Risma-Whisnu di media sosial.  

Studi ini melihat adanya hubungan kaitan sosio – kultural antara GP Ansor dengan 

incumbent.  Peneliti ingin mengungkap hubungan sosio – kultural dalam konteks tautan 

mobilisasi politik yang dilakukan GP Ansor untuk mendukung pemenagan incumbent. Sehingga 

peneliti ingin meneliti dan mengembangkan research problem yang telah dibuat oleh peneliti. 

Fokus permasalahan untuk mendalami penelitian ini adalah menekankan pada faktor yang 

membuat GP Ansor mendukung pasangan calon Saiful Ilah dan Nur Ahmad Syaifuddin serta 

strategi dukungan GP Ansor terhadap pasangan calon Saiful Ilah dan Nur Ahmad Syaifuddin.   



 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari 

hasil wawancara mendalam kepada informan yang bersangkutan dengan menggunakan teknik 

purposive. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media cetak, jurnal, dan sebagainya. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.  

Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data dan analisis data.   

MOBILISASI POLITIK GP ANSOR  

Pada penelitian ini ada beberapa temuan data yang peneliti temukan dilapangan yang 

terkait dengan faktor apa yang mempengaruhi GP Ansor dalam mendukung kepala daerah 

Kabupaten Sidoarjo 2015 dan strategi mobilisasi politik yang dilakukan GP Ansor terhadap 

pencalonan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo 2015.  

Organisasi seperti GP Ansor tentu mempunyai pengaruh besar dalam mempelopori 

sebuah gerakan sosial yang tentunya bertujuan untuk kepentingan masyarakat serta mempunyai 

tokoh – tokoh intelektual yang mumpuni. Massa dari GP Ansor tersebut dimanfaatkan dalam 

proses – proses politik praktis, seperti Pemilu dan Pilkada. Massa tersebut dapat digunakan 

sebagai mesin – mesin politik yang cukup efektif dan sebagai lumbung suara dalam suatu 

pemilihan. Hal semacam ini menunjukan bahwa organisasi masyarakat seperti Ansor yang 

mempunyai basis massa yang kuat seharusnya dapat berperan besar dalam penguatan peran 

organisasi sosial di Indonesia.  

Usia Ansor adalah usia yang produktif, mampu bergerak dalam mobilisasi tinggi. Usia – 

usia ini sangat pas untuk berkiprah di dunia politik nasional. Rata – rata  pemimpin di daerah dan 

anggota DPRD adalah kader hasil didikan dari Ansor. Dengan latar belakang tersebut hasil temuan 

di lapangan mobilisasi politik yang dilakukan GP Ansor dalam mendukung pasangan Saiful Ilah 

dan Ahmad Syaifuddin menandakan adanya mobilisasi yang direncanakan. Kasus pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Sidoarjo ini terjadi bentuk manipulasi partisipasi yang diorganisir.  

GP Ansor memanfaatkan momen pilkada untuk mendekatkan diri kepada calon demi 

kepentingan pragmatisnya. GP Ansor tidak menggunakan partisipasi otonomi seperti pada 



 

 

umumnya melainkan menggunakan mobilisasi yang bersifat soft mobilitation. Fenomena yang 

terjadi pada pemilihan Pilkada di Sidoarjo, partai menggunakan GP Ansor sebagai alat mobilisasi 

suara pada pemilihan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015. Penelitian ini menemukan 

bahwa peran yang dilakukan oleh GP Ansor dalam pemilihan Pilkada menjadi alat politik bagi 

pasangan calon untuk memperkuat elektabilitas.  

Faktor yang mendasari GP Ansor untuk mendukung Saiful Ilah dan Ahmad Syaifuddin 

adalah pertama, Saiful Ilah di anggap sebagai calon incumbent yang terpercaya terbukti memiliki 

kualitas dan kredibilitas yang bagus. Seorang incumbent sudah jelas berbagai kebijakan yang telah 

teruji dan dirasakan langsung. Seorang incumbent mempunyai modal sosial karena selain 

pemangku kebijakan dia adalah sosok yang paling dikenal masyarakat lokal karena pernah 

memimpin daerah yang juga menjadi salah satu daerah pemilihan. Orang mengenalnya dengan 

prestasi – prestasi. Hal ini jelas berbeda dengan kandidat yang lainnya, sebab untuk membuat 

dirinya dikenal masyarakat, maka dirinya mau tidak mau harus melakukan sosialisasi personal 

yang besar dan intens.   

Kondisi kedua, yakni sang incumbent pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan 

daerah, dan seorang penentu kebijakan. Masyarakat akan mengenalnya sebagai seorang yang 

pernah berbuat untuk kepentingan masyarakat, meski soal berbuat untuk kepentingan 

masyarakat ini masih bisa diperdebatkan. Namun setidaknya, selama masa kepemimpinannya 

berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan.   

Kemudian kondisi ketiga, dari seorang incumbent biasanya memiliki sumber daya yang 

cukup besar, materi, sebagai akumulasi dari kepemimpinannya selama ini. Incumbent juga 

memiliki jaringan yang cukup luas di kalangan elit dan masyarakat lokal dan menjadi modal 

sosialnya. Karena itu, tidaklah terlalu sulit bagi seorang incumbent untuk mengoptimalkan 

sumber daya tersebut.  

Faktor yang kedua mendukung penuh Cak Nur sebagai pendamping Abah Ipul yang 

dipercaya sebagai penerus generasi muda asli dari Ansor. Pemilihan kepala daerah 2015 ini 

adalah periode terahkir bagi Abah Ipul, GP Ansor berharap dengan adanya Cak Nur aspirasi 



 

 

mereka akan selalu tersampaikan. Kekhawatiran GP Ansor akan kehilangan wadah politik mereka 

membuat mereka menuntut adanya tongkat estafet kekuasaan yang diberikan kepada calon dari 

keluarga sendiri, dari hasil didikan sendiri. GP Ansor menuntut adanya regenerasi dari golongan 

muda yang melanjutkan perjuangan Abah Ipul.   

Tidak hanya Ansor, Banom – Banom NU yang lainnya juga merasa Saiful Ilah membawa 

keuntungan yang lebih bagi mereka. Abah Ipul memberikan kemudahan akses bagi mereka dalam 

urusan apapun, jadi dengan ini mereka merasa di hargai dan di perhatikan oleh Abah Ipul. Faktor 

ketiga adalah adanya ikatan keluarga karena lahir dari rahim yang sama. Sehingga hal ini yang 

membuat GP Ansor mendekatkan diri kepada Saiful Ilah dan Nur Ahmad Syaifuddin untuk 

mendapatkan keuntungannya dan melakukan mobilisasi untuk mendapatkan simpati dari 

pasangan calon.  

Basis sosio kultural ini menghubungkan antara partai politik dan massa melalui 

organisasi sosial atau tokoh agama di desa – desa. Jaringan politik ini dibentuk dengan 

memanfaatkan pembelahan sosial dan unsur konflik ideologi dalam masyarakat. Bedasarkan 

faktor tradisi, agama, atau kepengikutan tokoh dapat secara luas dieksporasi untuk kepentingan 

mobilisasi politik juga penggunaan jaringan birokrasi dan militer sebagai saranan ekspansi 

elektoralnya.  

Mobilisasi politik yang digunakan GP Ansor untuk mendukung Abah Ipul dan Cak Nur 

dengan model vertikal. Dimana Ansor memperkuat jaringan ranting – rantingnya untuk 

menyatukan suara mendukung Abah Ipul dan Cak Nur. Hal ini dapat digunakan Ansor melihat 

dari track record Abah Ipul sebagai calon incumbent. Ansor sebagai jaringan non elektoral partai 

menggunakan ketokohan, jaringan pribadi calon, jaringan ranting dan jaringan kekerabatan 

untuk memperkuat pernyataan tentang model hubungan vertikal yang digunakan sebagai  

mobilisasi politik.   

Rumusan masalah kedua yakni, bagaimana strategi mobilisasi GP Ansor Sidoarjo dalam 

mendukung pasangan Saiful Illah dan Ahmad Syaifuddin. Tiga pilar utama kekuatan politik yang 

dimiliki GP Ansor. Pertama basis massa yang bertumpu pada massa pondok pesantren yang 



 

 

berada hingga desa – desa. Kedua basis ulama yang digambarkan memiliki konsistensi gerakan 

karena fungsinya yang saling melengkapi. Pada struktur formal yang telah di atur secara 

organisatoris dan struktur non formal yang bertumbuh dari hubungan antar ulama. Ketiga tradisi 

yang dibina secara turun – temurun dalam pola hubungan ulama, politisi dan massa.   

GP Ansor memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya, untuk menciptakan kepercayaan 

publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam di Indonesia. Mengingat bentuk gerakan 

politik nyata bagi masyarakat adalah kepedulian dan kemanusiaan serta semangat kebangsaan. 

Oleh karenanya, hakikat kebesaran GP Ansor sebagai organisasi yang turut serta dalam proses 

kebangsaan, sudah saatnya dimaknai ulang dalam perwujudan nyata pembelaan dan advokasi 

terhadap pemuda dan asset – asset NU.  

Dalam pertarungan pada pemilihan kepala daerah, Ansor selalu menjadikan ranting 

sebagai ujung tombak. Bagaimana tidak, setiap ranting Ansor di berbagai kecamatan mempunyai 

banyak anggota aktif, dan ranting Ansor selalu bertambah banyak jumlahnya. Sebanyak 350 

anggota yang terbagi dalam 18 PAC diseluruh Kabupaten Sidoarjo. Terlebih lagi memang ranting 

adalah yang paling dekat dengan masyarakat karena anggota Ansor di sebuah ranting sudah pasti 

bagian dari masyarakat di wilayah ranting tersebut berada. Sehingga ranting  tersebut dijadikan 

mesin politik oleh Ansor.   

Menggunakan strategi mempertahankan basis merebut pasar, GP Ansor mendekatkan diri 

kepada kelompok urban agar lebih mudah memasuki lingkup mereka dan memperoleh simpati. 

GP Ansor telah memperkuat akar ranting secara struktural dan non struktural,  gerakan secara 

struktural dipupuk mulai dari NU hingga ke Banom – Banomnya. Yaitu dengan cara 

mengumpulkan figur Dai dan Nyai untuk disosialisasikan mengenai penjualan produk partai 

kepada masyarakat hingga menyentuh desa – desa. Kemudian adanya gerakan secara non 

struktural seperti penguatan faktor keluarga, relawan, komunitas serta kolega pengusaha dari 

pasangan calon.  

Sidoarjo Bersinar menggunakan jaringan politik yang potensial menjadi mesin politik 

mengandalkan latar belakang kader yaitu GP Ansor. GP Ansor merupakan kader muda usia 



 

 

produktif yang dianggap sasaran strategis dalam proses pengkawalan pasangan calon Saiful Ilah 

dan Nur Ahmad Syaifuddin. Sidoarjo yang mayoritas 80% warga NU semakin memperkuat 

wilayah jaringan, sehingga lebih mudah menyatukan suara. GP Ansor menggunakan jaringan 

kultural ketokohan kyai yang masih di anggap menjadi mobilisator massa utama. Dianggap 

sebagai penentu kebijakan yang dipercaya baik di mata masyarakat.   

SIMPULAN   

Berdasarkan proses analisis data dan analisis teoritis yang dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan mengenai hasil penelitian Peran GP Ansor Sidoarjo dalam Pilkada pada 

tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa peran yang dilakukan oleh GP Ansor dalam 

pemilihan Pilkada menjadi alat politik bagi pasangan calon untuk memperkuat elektabilitas. 

Secara garis besar faktor yang mendasari GP Ansor untuk mendukung Saiful Ilah dan Ahmad 

Syaifuddin adalah Saiful Ilah di anggap sebagai calon incumbent yang terpercaya terbukti 

memiliki kualitas dan kredibilitas yang bagus. Kemudian mendukung penuh Cak Nur sebagai 

pendamping Abah Ipul yang dipercaya sebagai penerus generasi muda asli dari Ansor. Tidak 

hanya Ansor, Banom – Banom NU yang lainnya juga merasa Saiful Ilah membawa keuntungan 

yang lebih bagi mereka. Abah Ipul memberikan kemudahan akses bagi mereka dalam urusan 

apapun. Faktor yang terahkir adalah adanya ikatan keluarga karena lahir dari rahim yang sama. 

Basis sosio kultural ini menghubungkan antara partai politik dan massa melalui organisasi sosial 

atau tokoh agama di desa – desa. Jaringan politik ini dibentuk dengan memanfaatkan pembelahan 

sosial dan unsur konflik ideologi dalam masyarakat. Bedasarkan faktor tradisi, agama, atau 

kepengikutan tokoh dapat secara luas dieksporasi untuk kepentingan mobilisasi  

Politik.   
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