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ABSTRACT 

This study examines the rivalry of the Mayor and Deputy Mayor of Pasuruan City 
who progressed in the 2015 elections. In this study there were two focuses, 
namely the background factors for the two couples to separate in this election by 
choosing another vice mayor and also how the two candidates won voice support 
by building a new coalition. Conflict that occurs in this problem begins with a 
difference of opinion between the mayor of Hasani and the Deputy Mayor of 
Setiyono, Setiyono considers that Hasani during running the government is not in 
accordance with the legislation in force, because everything is done alone without 
involving Hasani. Hasani in government is only a complementary requirement 
because the duties and obligations of the vice mayor are carried out by hasani 
without discussing it in advance. This study uses elite theory because of conflicts 
that occur in both camps and uses qualitative methods, by interviewing to obtain 
information and data. The purpose of this study was to find out the causes of the 
breakdown of the partnership and how the two camps built a new coalition. 
Setiyono, who won the 2015 elections to defeat Hasani, must be able to run the 
government in accordance with the law because a partnership broke out because 
the problem was not appropriate in running the government. This study also adds 
variations in research on elections through a political perspective. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji tentang persaingan walikota dan wakil walikota Kota 
Pasuruan yang maju dalam Pilkada tahun 2015.. Dalam penelitian ini terdapat dua 
fokus yaitu faktor yang melatar belakangi kedua pasangan untuk berpisah pada 
Pilkada kali ini dengan memilih wakil walikota lain dan juga bagaimana cara 
kedua calon meraih dukungan suara dengan membangun koalisi baru. Konflik 
yang terjadi pada permasalahan ini diawali dengan perbedaan pendapat antara 
walikota hasani dengan wakil walikota setiyono, setiyono menganggap bahwa 
hasani selama menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, karena segala sesuatu hal dilakukan sendiri tanpa 
melibatkan hasani. Hasani dalam pemerintahan hanya sebagai syarat pelengkap 
saja karena tugas dan kewajiban wakil walikota pun dilakukan oleh hasani tanpa 
berdiskusi terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan teori elite karena konflik 
yang terjadi di kedua kubu dan menggunakan metode kualitatif, dengan cara 
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wawancara untuk mendapatkan informasi dan data. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui penyebab pecah kongsi dan bagaimana kedua kubu membangun 
koalisi baru. Setiyono yang telah memenangkan pilkada 2015 mengalahkan hasani 
harus bisa menjalankan pemerintahan sesuai perundang-undangan karena pecah 
kongsi terjadi karena permasalahan tidak sesuai dalam menjalankan pemerintahan. 
Studi ini juga menambahkan variasi penelitian tentang pilkada melalui perspektif 
politik. 
 
Kata Kunci : Pecah Kongsi, Pilkada, Persaingan, Koalisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PENDAHULUAN 
 Partai politik (parpol) mempunyai peranan penting dalam iklim politik 
reformasi, terutama sejak asas pemerintahan daerah desentralisasi masuk dalam 
iklim politik reformasi. UU No. 32 Tahun 2004 sebagai jawaban atas kerentanan 
tata pemerintahan lokal, sehingga pemilihan kepala daerah langsung menjadi 
pilihan politik untuk mengakomodasi berbagai kelemahan yang ada pada UU No. 
22 Tahun 1999. Hasil yang diharapkan adalah memberikan pelayanan publik yang 
lebih baik dan sangat memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, 
mengurangi beban pemerintah pusat, menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan 
daerah. 1 
 Parpol juga menjadi alat untuk memperebutkan wewenang eksekutif di 
area lokal. Pilkada merupakan arena perlombaan dalam politik dengan kompetisi 
antar pasangan kandidat dan pemenangan diputuskan suara terbanyak oleh 
pemilih. Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kedudukan figur masing-masing 
pasangan calon kandidat artinya meskipun aturan pencalonan minimal 15%. 
 Kompetisi yang terjadi bukan persaingan antar partai namun yang lebih 
menonjol yaitu figur kandidat seperti ketokohan, popularitas, latar belakang 
pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan atau 
popularitas seorang figur atau kandidat sangat berpengaruh dalam tingkat 
dukungan masyarakat, apabila figur atau kandidat tersebut merupakan orang yang 
dipandang atau bersahaja serta memiliki kepercayaan dan keyakinan dari 
masyarakat. Modal ini merupakan dari bangunan relasi dan kepercayaan (trust) 
yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. 
 Arena kontestasi pilkada di Kota Pasuruan terdapat pasangan calon yang 
menjadi perhatian dimana adanya sirkulasi elit dari pasangan dan dukungan 
koalisi partai. Hal ini ditunjukkan dengan kembali majunya dua pasangan kepala 
daerah Kota Pasuruan periode 2010-2015 yang memutuskan untuk berpisah dan 
keduanya bersaing memperebutkan kursi Walikota Pasuruan dengan 
menggandeng calon Wakil Walikota yang baru. Keduanya sama-sama didukung 
oleh partai yang kuat dan memiliki basis dukungan riil. Perpecahan kongsi yang 
terjadi merupakan permasalahan problematik yang menarik di Pasuruan, karena 
sampai saat ini belum diketahui secara jelas alasan pecah kongsi yang terjadi 
diantara kedua calon kandidat. Beberapa hipotesis yang di temukan diantaranya 
adanya isu tidak difungsikannya tugas dan keberadaan Wakil Walikota yang 
diibaratkan seperti ban serep yang dikemposi dan cop pentilnya dibuang, tidak 
memiliki tugas dan kewenangan apapun. 
 Selain itu pecah kongsi keduanya juga dikarenakan ketidaksamaan 
persepsi dalam pembagian tugas penyelenggaraan pemerintahan yang 
menyebabkan kerenggangan. Ketidaksamaan pola kepemimpinan juga yang 
menjadi faktor renggangnya kedua kepala daerah Kota Pasuruan dan bila 
dijelaskan seperti tentang pengambilan keputusan kemudian win-win solution bila 
terjadi sesuatu di dalam pengambilan keputusan. Ada juga isu pertimbangan lain 
pecah kongsi dikarenakan pertimbangan partai, keputusan partai untuk tidak lagi 
melanjutkan koalisi dengan pasangan lama merupakan intruksi atau kebijakan 
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partai yang diamanatkan langsung dari partai pusat kepada partai yang ada di 
daerah. Kemudian asas juga menjadi pertimbangan untuk melanjutkan kembali 
koalisi sebelumnya atau membentuk koalisi baru. Asas partai yang dimaksudkan 
kaitannya dengan misi partai, karena disetiap partai politik memiliki pandangan 
tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan. 
 Penelitian ini bermaksud untuk membicarakan tentang Kompetisi Antar 
Petahanan Dalam Pilkada (Studi Persaingan Antar Walikota dan Wakil Walikota 
Pasuruan Periode 2010-2015 dalam Pilkada Pasuruan Tahun 2015), adalah dapat 
mengetahui dan menjelaskan faktor terjadinya pecah kongsi antar incumbent 
dalam Pilkada Kota Pasuruan dan bagaimana incumbent membangun koalisi baru 
untuk memperoleh dukungan politik. 
 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 
jenis kualitatif, yakni penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis. Proses dan perspektif subjek lebih ditonjolkan 
dalam penelitian kualitatif. Yang dimaksud bersifat deskriptif yaitu berusaha 
mengambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti. 
 Penelitian ini terfokus di Kota Pasuruan yang untuk menyadari tentang 
pecah kongsi dalam pilkada kota pasuruan tahun 2015. Dalam fenomena ini faktor 
apa yang menyebabkan pecah kongsi dan bagaimana incumbent mendapatkan 
dukungan politik. 
 Subjek dalam penelitian ini tentu saja berasal dari seluruh elemen 
pemerintah beserta instansi yang terkait. Elemen pemerintah beserta instansi yang 
terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasangan Calon, Partai Politik 
(Partai Pengusung). 
 Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber dan 
dokumentasi. Yaitu pertemuan antara periset dan responden dimana jawaban 
responden akan menjadi data mentah. Steward dalam Harrison (2007: 104) 
mengatakan secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan 
topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data 
tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak 
literatur yang membahasnya. Dalam konteks ini, mencoba menjelaskan tentang 
latarbelakang terjadinya pecah kongsi diantara WaliKota dan Wakil Walikota, 
Terjadinya Ketidakjelasan pembagian wewenang, Kebijakan Partai, Bagaimana 
Pertimbangan dalam Memilih Koalisi Baru, serta Bagaimana Proses Membangun 
Koalisi Baru dalam Pilkada di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015.2 

 
KAJIANPUSTAKA 

 Di dalam konteks perpolitikan Indonesia tidak terlepas dari fenomena 
adanya pecah kongsi. Fenomena seperti ini lazim terjadi karena banyak faktor 
salah satunya adalah kedua ego kepala daerah dan wakilnya untuk saling 
berkompetisi mencalonkan diri melalui jalur politik yang berbeda. Fenomena 
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pecah kongsi memberikan gambaran bahwa terdapat pertarungan elit politik yaitu 
walikota dan wakil walikota hanya berjalan dalam prespektif kepentingan politik 
yang pragmatis. Berdasar keputusan tersebut maka pecah kongsi dinilai menjadi 
jalan satu-satunya untuk tetap membawa hingga mempertahankan kepentingan 
mereka masing-masing. Dalam skripsi ini telah dijelaskan bahwa terjadi pecah 
kongsi antara Hasani dengan Setiyono karena kewenangan yang tidak sesuai 
dengan undang-undang. Faktor yang menyebabkan terjadinya pecah kongsi antara 
Hasani dengan Setiyono disebabkan tidak ada pembagian tugas secara jelas ketika 
menjadi incumbent sehingga salah satu pihak kandidat merasa sakit hati yang 
pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain: Pertama, terjadi inkonsistensi terhadap komitmen 
awal, Kedua, Dominasi kewenangan Kepala Daerah, Ketiga, Tidak memahami 
secara utuh terhadap regulasi yang berlaku, Keempat, Ketidakseimbangan dalam 
berkontribusi finansial pada saat kampanye, Kelima,  Intervensi pihak lain dalam 
proses pengambilan keputusan Koordinasi dalam pembagian tugas antara  Hasani 
dengan Setiyono tidak berjalan dengan baik. Kewenangan yang tidak sesuai 
misalnya seperti dalam menentukan SKPD masih semaunya sendiri yang 
dilakukan oleh Hasani. Walikota menentukan SKPD tidak meminta pendapat 
terlebih dahulu kepada wakil walikota sehingga fungsi wakil walikota menjadi 
tidak berfungsi. Sebenarnya dalam menggapai pemerintahan yang baik semua 
fungsi dijalankankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasani dapat 
menentukan SKPD cenderung lebih memilih orang terdekatnya dan bila tidak 
sesuai keinginannya maka akan dimutasi tanpa prosedur yang seharusnya. Hal ini 
terjadi selama Hasani memimpin Kota Pasuruan. 
 Selama periode itu wakil walikota hanya menjalankan tugas 
menandatangani berkas-berkas saja, tanpa ada tugas lainnya. Bahkan tugas wakil 
walikota seakan sengaja dihilangkan oleh Hasani karena dalam prakteknya wakil 
walikota juga dilarang untuk melakukan koordinasi dengan kepala dinas yang ada 
di pemerintah Kota Pasuruan. Seharusnya wakil walikota bisa berkoordinasi 
dengan dinas–dinas terkait untuk kebaikan Kota Pasuruan. Selain itu konflik 
politik yang terjadi antara Hasani dengan Setiyono yaitu masalah pola 
kepemimpinan yang terlalu terpusat kepada walikota saja tidak dilakukan 
bersama–sama. Seperti penuturan Ketua PDIP Bapak Pranoto Ketua PDIP salah 
satu anggota Koalisi SEHAT: 
 “Dari faktor–faktor itu mungkin cara pola kepemimpinan, lalu 
pengambilan keputusan bahasa gampangannya seenaknya sendiri tentang 
pengambilan keputusan karena merasa sebagai raja, jadi cara–cara seperti itu yang 
pada akhirnya membuat pandangan beliau berbeda.” 
 Ketidakharmonisan selama menjalankan roda pemerintahan bukan satu-
satunya menjadi penyebab terjadinya pecah kongsi. Harga diri partai dan 



 
 

kepentingan pragmatisme partai juga menjadi penyebab dari pecah kongsi. Hasani 
dan Setiyono sendiri sama-sama merupakan elite partai di tingkat daerah, di mana 
Hasani merupakan elite dari PKB sedangkan Setiyono merupakan elite partai 
Golkar. Oleh karena itu, sikap acuh yang ditunjukkan Hasani kepada Setiyono 
dapat dikatakan sebagai bentuk pengabaian terhadap keberadaan partai Golkar 
sebagai pendukung koalisi. Disamping itu, begitu dominannya peranan dari 
Hasani dalam menjalankan roda pemerintah dapat menyebabkan partai Golkar 
merasa tidak mendapatkan tempat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Dari 
yang telah dijelaskan bahwa pandangan dari walikota dengan wakil walikota 
sudah berbeda karena permasalahan kewenangan yang tidak jelas. Sehingga pada 
pilkada 2015 kedua  kubu memilih pecah kongsi. Mereka pecah kongsi karena 
yakin dalam mendulang suara. Dan juga didukung oleh partai-partai yang besar 
yang memiliki pengaruh dan dukungan riil di Kota Pasuruan. 
 Kedua calon incumbent yang pecah kongsi memiliki cara tersendiri untuk 
meraih suara dan dukungan untuk memenangkan kontestasi politik. Dalam sejarah 
pemerintahan ini, umumnya negara yang menganut sistem multi partai roda 
pemerintahannya dibangun atas koalisi sejumlah partai poltik. Hal ini disebabkan 
karena dukungan suara yang diberikan oleh warga negara dalam pemilihan umum 
terpecah-pecah melalui banyak partai, sehingga sangat sulit dicapai suara 
mayoritas. Koalisi adalah praktik yang sangat lumrah dalam perpolitikan sebuah 
negara demokrasi. Pembentukan koalisi menunjukkan peran elite dalam pecaturan 
politik menjadi sangat dominan dan merupakan elemen penting yang tidak dapat 
dipisahkan baik skala lokal maupun nasional (Winarsih dkk dalam Jurnal Peran 
Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi, 2015). 3 
 Secara teoritis, koalisis partai hanya akan berjalan di atas landasan 
pemikiran yang realistis dan layak. Dasar pertimbangan ini menuntut ketersediaan 
partai dan para pendukungnya untuk menyadari bahwa koalisi bukan sekedar 
mencari teman dan semuanya selesai. Selektif dalam hal koalisi adalah hal yang 
penting.  
 Dalam Jurnal Pecah Kongsi Pertahanan Dalam Pencalonan Kepala Daerah 
Di Pilkada Kabupaten Mojokerto 2015 oleh Pratiwi Fajriyah. Pilkada langsung di 
Indonesia pertama kali diselenggarakan tahun 2005. Pada tahun 2015, Pilkada 
langsung dilaksanakan secara serentak yang diikuti oleh 254 daerah atau 53% dari 
537 total keseluruhan kabupaten/kota dan provinsi. Fenomena dalam Pilkada 
langsung yakni pecah kongsi petahanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Kementrian Dalam Negeri bahwa 94,64% kepala daerah melakukan pecah kongsi 
petahanan yang dipilih melalui pemilihan secara langsung. Penelitian ini pun 
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menjelaskan bahwa kepala daerah hanya 55 pasangan  yang tetap konsisten maju 
sampai akhir jabatan mereka sampai pada Pilkada periode kedua. 55 pasangan 
yang tetap konsisten maju sampai pada akhir masa jabatan ini merupakan 6 
pasangan gubernur dan wakil gubernur, 49 pasangan Bupati/wali kota dan wakil 
Bupati/wakil wali kota. 
 Pada Pilkada serentak tahun 2015 pun juga tidak dapat menghindari 
fenomena pecah kongsi. Salah satu kabupaten yang berpartisipasi dalam Pilkada 
serentak yakni Kabupaten Mojokerto. Namun yang terjadi dalam Pilkada serentak 
Kabupaten Mojokerto tahun ini adanya pecah kongsi petahanan antara Mustofa 
Kamal pasa (Mustofa) dengan Khairun Nisa’ (Nisa). Mustofa dan Nisa (Manis) 
pada Pilkada tahun 2010 merupakan pasangan calon terpilih untk menjadi Bupati 
dan wakil Bupati yang diusung oleh partai PKB, PPP, PKS, PBB, PAN, PKPB 
dan Partai Patriot. Sedangkan untuk Pilkada serentak pada tahun 2015 pasangan 
calon bupati dan wakil bupati tersebut melakukan pecah kongsi. Pecah kongsi 
petahanan ini melahirkan pasangan calon yakni Mustofa berpasangan dengan 
Pungkasi adi yang diusung oleh partai Nasdem, Partai Demokrat, PDIP, Partai 
Golkar, PKS, Partai Gerinda, dan PAN. Sedangkan Nisa berpasangan dengan 
Arifudinsyah yang diusung oleh PBB, PPP, PKB, dan Hanura. Pecah kongsi 
petahanan yang terjadi di Pilkada Kabupaten Mojokerto ini diidentifikasikan 
karena melemahnya kelembagaan koalisi partai politik Mustofa Nisa. Selain itu, 
Mustofa maupun Nisa memiliki sikap optimis untuk memenangkan Pilkada 2015 
karena mereka berdua memilki jaringan sosial dan finansial yang kuat. Tujuan 
penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendasari terjadinya 
pecah kongsi petahanan antara bupati dan wakil bupati Kabupaten Mojokerto 
2010-2015. Setelah itu, peneliti akan menunjukkan bagaimana pragmatisme 
mampu mempengaruhi pecah kongsi.4 
 Dilain sisi dalam jurnal Pecah Kongsi Bupati dan Wakili Bupati 
Incumbent dalam pemilihan kepala daerah di sidoarjo oleh Zadit Taqwa 
mahasiswa Universitas Airlangga, contoh kasus pecah kongsi berada di kabupaten 
Sidoarjo antara Bupati Saifulillah danWakil Bupati M.G. Hadi Suciptoatau yang 
akrab disapa Pak Cip. Kedua Pasangan Bupati dan Wakilnya merupakan satu 
partai yang sama yaitu PKB. Dilihat dari peta politik kabupaten Sidoarjo kekuatan 
Partai Kebangkitan Bangsa ini sangatlah besar dan cenderung mendminasi, hal 
tersebut terbukti dalam pilkada 2010 maka M.G. Hadi Sucipto mampu 
memenangkan kontentasi tersebut meskipun hanya diusung satu partai utama saja 
yaitu PKB. Dengan menjadi wakil Bupati pada tahun 2010 maka M.G. Hadi 
Sucipto yang Mukhtasar yaitu kader kehormatan dari DPC PKB dan ditingkat 
cabang menduduki posisi dewan penasehat DPC PKB. Kepemimpinan Saifulillah 
dan Hadi Sucipto dalam 5 tahun terakhir berjalan sangat harmonis tanpa konflik. 
Keduanya menjalankan perannya sangat baik, terbukti dengan seringkali 
menghadiri acara yang bersama meskipun undangan hanya untuk bupati namun 
Saifulillah tetap mengajak wakilnya untuk menghadiri acara tersebut agar 
masyarakat dapat mengenal lebih dari mengetahui wakil bupati. Pecah kongsi 
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antara Bupati Saifulillah dan M.G. Hadi Sucipto terjadi karena masing-masing 
berangkat untuk mencalonkan diri dari jalur partai yang berbeda. Dalam 
memutuskan melakukan pecah kongsi Saifulillah dan M.G. Hadi Sucipto tentu 
melihat dari rasionalitas yang ada, seperti halnya pertimbangan memiliki 
eletabilitasdan akuntabilitas yang cukup baik serta memiliki knstituen di daerah 
masing-masing sehingga dengan rasionalitas tersebut keputusan untuk melakukan 
pecah kongsi adalah keputusan yang tepat. 5 
 
Latar belakang pecah kongsi 

 Dalam pilkada sering kali diikuti oleh kepala daerah yang kembali 
mencalonkan diri untuk kedua kalinya yang sering disebut petahanan. Mulai dari 
kembali mencalonkan dengan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang sama, bahkan sampai dengan saat kembali mencalonkan dengan pasangan 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda atau pasangan baru. 
Pecah kongsi tidak hanya terjadi terhadap pasangan partai yang masih menjabat 
atau incumbent hingga penetapan calon, pisah hubungan itu juga terjadi terhadap 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mengakhiri masa jabatan. Itu 
pula yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada Kota Pasuruan, walikota 
pasuruan Hasani dan wakilnya Setiyono yang pernah berduet pada pilkada 
sebelumnya kini berpisah dan bersaing memperebutkan kursi kepala daerah. 
 Keputusan walikota Hasani dan wakilnya Setiyono untuk maju dalam 
pilkada Kota Pasuruan tahun 2015 dengan menggandeng pasangan lain, tentunya 
menguntungkan dan memberikan manfaat tidak hanya untuk masing-masing 
pihak yang merasa sudah tidak sejalan untuuk berkoalisi tetapi juga pihak-pihak 
yang lainnya seperti dari kedua partai yang mengusungnya. Karena antara Hasani 
dan Setiyono adalah sama-sama menjadi ketua partai, Hasani adalah ketua PKB 
dan Setiyono adalah ketua Golkar. Hasani dan Setiyono merupakan elite dalam 
partai politik karena memiliki jabatan sebagai ketua partai. Pandangan Laswell 
menyebutkan bahwa elite politik mencakup semua pemegang kedudukan dalam 
suatu bangunan partai politik. Sebagai elite politik lokal, Hasani dan Setiyono 
saling bersaing menyusun strategi untuk meraih dan mempertahankan kedudukan 
sehingga menyebabkan terjadinya pecah kongsi. 
 Perpisahan antar kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi lantaran 
keduanya sama-sama dipilih langsung, menjadikan ditengah-tengah masa 
kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama merasa 
mendapat dukungan langsung dari masyarakat. hal ini diperparah dengan 
ketidakjelasan fungsi, peran dan wewenang masing-masing kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Akibatnya dalam pembagian peran dan tanggungjawab 
tergantung pada kesepakatan berdua. Tak jarang juga kesepakatan itu tidak terjadi 
dan inilah salah satu sumber disharmonis kepala daerah dengan wakil kepala 
daerah. ketidaksejalanan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat 
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dilihat dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh daerah bersangkutan dan banyak 
yang ikut untuk bertarung dalam memperebutkan posisi sebagai kepala daerah 
pada pilkada selanjutnya. 
 
Ketidakjelasan Pembagian Wewenang  

 Isu ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala 
daerah mendekati Kota Pasuruan pada pemerintahan periode 2010-2015 yang 
awalnya tidak diketahui oleh masyarakat, tidak dapat diselesaikan lagi menjelang 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2015. Yang pada akhirnya 
pasangan kedua pemimpin Kota Pasuruan mematahkan untuk berjauhan dan 
keduanya maju bersaing memperebutkan kursi Walikota Pasuruan dengan 
menggandeng calon Wakil Walikota lain. 
 Di dalam pemerintahan Kota Pasuruan pada periode 2010-2015 kepala 
daerahnya adalah politisi murni yang juga menjabat sebagai ketua PKB Kota 
Pasuruan dan wakil kepala daerah adalah politisi yang juga murni pamong praja 
atau orang birokrat yang itu kapasitas keilmuannya dalam hal pemerintahan 
sangat menguasai. Maka ini ketika disatukan dan dipadukan akan menjadi satu 
dwitunggal yang luar biasa, hal-hal itu yang menjadi latar belakang untuk 
dijadikan salah satu pertimbangan utama atau pertimbangan penting maka dalam 
penyelenggaraan pemerintahan itu akan lebih bagus dan lebih kuat dalam konteks 
ideal. Idealnya itu menjadi sesuatu yang baik di dalam pelaksanaan kerjanya 
saling melengkapi, saling memperkuat dan saling memberikan support. 
 Kemudian di dalam penyelenggaraan pemerintahan periode 2010-2015 
antara Walikota Hasani dan Wakil Walikota Setiyono terjadi satu dinamika, 
pergeseran dan perbedaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat 
sentuhan-sentuhan yang menimbulkan ketidaknyamanan yang mengarah kepada 
konstitusi seperti distribusi kewenangan yang tidak sesuai dengan komitmen atau 
distribus kewenangan tidak menajuk pada aturan dan mengabaikan kewenangan 
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang di dalamnya 
merancang tentang tugas pokok dan fungsi antara kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pranoto Ketua PDIP Kota Pasuruan 
salah satu anggota Koalisi SEHAT: 

“Secara prinsipil pecah kongsi disebakan karena porsi antara incumbent ini 
yang satu sebagai Walikota dan yang satu Wakil Walikota terdapat 
ketidaksamaan persepsi tentang pembagian tugas, kemudian yang kedua 
masalah ideologis sebuah perjuangan yang harus diamanatkan oleh partai 
atau sebuah misi sehingga perbedaan itu muncul.” 

Kebijakan Partai 

 Partai politik dibentuk untuk melaksanakan kekuatan politik baik ketika 
membina pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam 
pemerintahan. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana rekruitmen 
politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilakukan di negara-
negara demokratis untuk menciptakan pimpinan bangsa. Dalam UU Nomor 32 
Tahun 2004 tertuang sejumlah ayat yang menyatakan bahwa partai politik 



 
 

merupakan satu-satunya institusi yang bisa mengajukan pasangan calon peserta 
pemilihan kepala daerah.  
 Peran partai pusat sebagai struktur tertinggi yang berhak mengeluarkan 
rekomendasi sebagai syarat mutlak dalam mencalonkan kandidat dalam pilkada. 
Partai politik memiliki andil besar dalam menjaring calon-calon yang ditampilkan 
untuk melaksanakan kompetisis kekuasaan dalam arena pilkada. Adanya 
hubungan antara calon yang diusung oleh partai politik dengan yang dipilih oleh 
masyarakat. Para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. 
partai sebagai organisasi dan tentu juga mempunyai kapabilitas untuk menjadi 
pemimpin bangsa. Dalam lingkup umum, partai politik menjadi alat untuk para 
kadernya yang ingin menduduki jabatan struktural elite. Elite adalah individu 
merupakan pihak yang mempunyai kewenangan, sehingga kader yang menduduki 
jabatan struktural akan memiliki kewenangan yang lebih besar daripada kader 
biasa. Melalui kewenangan tersebut, para elite dapat mengambil keputusan-
keputusan yang berkaitan dengan kebijakan partai termasuk dalam mengajukan 
calon kepala daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat. 
 Pemilihan kepala daerah merupakan ajang untuk memilih pemimpin dalam 
menduduki jabatan kepala pemerintahan. Hal ini tentu berbeda dengan pemilihan 
umum legislatif. Pilkada menjual profil pasangan calon, namun ini bukan berartu 
partai politik tidak memberikan peranannya. Partai politik sebagai organisasi 
politik mempunyai tugas dan fungsi sebagai kendaraan politik dan memfasilitasi 
kadernya untuk melakukan koalisi dengan partai lain ataupun berangkat dengan 
internal partai.  
 
Menegakkan koalisi baru 

 Para calon kepala daerah banyak dipastikan oleh partai politik. Hal ini 
tidak lepas dari kondisi dewan bahwa proses pencalonan kepala daerah itu 
menggunakan “party system”. Yang artinya, yang berhak meneguhkan pasangan 
calon adalah partai politik atau sekumpulan partai politik, baik yang memiliki 
kursi di DPRD maupun tidak. Hanya saja, terdapat persyaratan khusus bagi yang 
mengajukan calon. Partai politik atau kumpulan partai politik itu minimal harus 
memiliki kursi 15% di DPRD atau 15% persen perolehan suara dari total suara 
sah di dalam pemilu legislatif.  
 Partai politik memiliki andil besar dalam menjaring calon-calon yang 
ditampilkan untuk menjalankan kompetisi kekuasaan dalam arena pilkada. 
Adanya hubungan antara calon yang diusulkan oleh parpol dengan yang dipilih 
oleh masyarakat. partai politik yang memajukan kepala daerah terpilih harus 
memaksimalkan fungsi pengawasannya. Walaupun hal ini agak sulit, tampaknya 
partai bergaya oposisi adalah pilihan yang harus dilakukan parpol, sekalipun 
parpol tersebut adalah yang memajukan calon kepala daerah/kepala daerah 
terpilih. Menjelang pilkada dan berakhirnya masa pemerintahan menjadi ajang 
kepala daerah untuk mencari dukungan politik melalui partai politik. Kepala 
daerah yang memiliki keinginan untuk kembali maju tentu akan melakukan 
manuver politiknya jauh sebelum pelaksanaan pilkada.  
 Besarnya kesempatan kepala daerah terpilih ulang tidak bisa dilepaskan 
dari keuntungan yang didapat oleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah 



 
 

dalam pembentukan popularitasnya. Popularitas adalah modal utama bagi 
kandidat yang berkembang kembali di dalam pilkada. sebenarnya hal yang ada di 
Kota Pasuruan, pasangan kepala daerah yang pada akhirnya berpisah dan masing-
masing personal antara kepala daerah dan wakil kepala daerah membangun koalisi 
baru tentu secara sudah mempunyai ukuran, pertimbangan dan target masing-
masing untuk mendapatkan dukungan maksimal. 
 Setiap elite partai politik tentunya memiliki pertimbangan rasional dalam 
menerima ajakan calon incumbent atau kandidat lain yang mencalonkan. 
Pertimbangan rasional yang digunakan adalah calon yang akan didukung tentunya 
harus yang memiliki kemungkinan menang dalam Pilkada dan mendukung 
kepentingan pragmatis partai.  Masing-masing partai sebelum menerima ajakan 
calon incumbent atau kandidat lain yang mencalonkan tentunya mempunyai 
penilaian, mempunyai kriteria dan kemudian pada akhirnya evaluasi atas kinerja 5 
tahun kepemimpinan incumbent dan evaluasi tentang kebersamaan selama 
memimpin pemerintahan sebelumnya, dan yang terakhir evaluasi untuk 
kepentingan 5 tahun kedepan. Analisis dan pertimbangan 5 tahun kedepan tentu 
kembali ke awal dalam membangun kekuatan yang baru pada periode berikutnya, 
masing-masing partai tentu tidak lepas riwayat dari periode sebelumnya, artinya 
jika secara riwayat kerjasama baik maka akan memperbesar peluang dalam 
membangun kerjasama di 5 tahun berikutnya dan berlaku sebaliknya. 
Sebagaimana seperti yang diungkapkan Bapak Zubaidi Ketua Gerindra Kota 
Pasuruan salah satu anggota Koalisi SEHAT: 

“Dengan berbagai pertimbangan partai-partai tentu akan ada penilaian dan 
evaluasi secara personal yang kemudian akan mensupport, maksud dari 
mensupport ini menjadikan kekuatan dalam membangun koalisi baru” 

 Adapun opini besar kaitannya dengan memilih koalisi. Koalisi akan 
terbentuk dan terbangun dengan baik manakala antara calon dan anggota koalisi 
terbangun sebuah kepercayaan atau sebuah penghargaan dan saling menghormati 
atau saling menghargai itu yang menjadi sebuah harapan menjadi modal moril di 
dalam membangun koalisi dan itu didasari dari keyakinan yang diawali dengan 
bagaimana sinergitasnya antar pimpinan partai, bagaimana kedekatan dengan 
pimpinan partai, dan bagaimana kondisi psikologi hubungan personal antar 
pimpinan partai. Itu menjadi modal awal untuk dapat diyakini bahwa koalisi akan 
terbangun dengan baik. 
 Dari situ maka dengan mencoba memperhatikan dan menginfentarisir 
potensi yang dimiliki kandidat baik potensi di dalam partai maupun diluar partai 
yang kemudian pada akhirnya dari beberapa pertimbangan itu dijadikan landasan 
dan dijadikan dasar dalam berkoalisi yang sudah menjadi barang tentu 
pertimbangan tersebut adalah targetnya untuk mencapai suara banyak. Kemudian 
baik internal koalisi maupun dari personal kandidat saling memberikan tawaran, 
tentu tawaran mengenai pasangan yang akan mendampingi selama 5 tahun 
kedepan dan tetap mendasarkan kepada perhitungan-perhitungan potensi, 
perhitungan dan beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan di dalam proses 
pemenangan maupun proses pemerintahan jika nantinya terpilih. 
 



 
 

Proses Membangun Koalisi Baru 

 Dalam membangun koalisi yang kuat, maka konsolidasi di dalam harus 
diperkuat, maksud dari konsolidasi di dalam ini adalah dengan menyatukan 
persepsi antara incumbent atau kandidat dengan persepsi anggota koalisi, 
memperkuat kebersamaan di dalam koalisi dan memberikan peran atau fungsi 
kepada koalisi. Seperti yang diungkapkan Bapak Zubaidi Ketua Gerindra Kota 
Pasuruan salah satu anggota Koalisi SEHAT:  

“Peran dan fungsi disini adalah bagaimana personal di dalam partai-partai 
koalisi ini diberikan distribusi peran yang merata dan kuat, bagaimana 
secara struktural partai-partai anggota koalisi ini digerakkan, baik dari 
partainya, sayap dari partai maupun komunitas yang terjaring dalam satu 
jaringan masing-masing partai anggota koalisi ini dikonsolidasikan dan 
diperkuat.” 

 Kemudian menjadi sebuah harapan semua harapan partai, bahwa koalisi 
terbangun adalah koalisi yang bisa terjadi dengan baik manakala hubungan baik 
kelembagaan itu terjadi. Hubungan baik personalia antar pimpinan dan itu harus 
diwadahi oleh kepala daerah terpilih. Dengan tidak membangun apa yang dimiliki 
di dalam koalisi, maka akan susah untuk melakukan gerak yang sama, tetapi 
ketika konsolidasi internal koalisi diperkuat, dengan membangun persepsinya, visi 
dan misi dari calon yang diusung diperjelas yang sudah disepakati oleh anggota 
koalisi, maka partai-partai pengusung yang ada di dalam koalisi ini akan 
melakukan dengan alur pikir yang sama.  
 
Kesimpulan  

 Berlandaskan dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis maka 
dapat ditarik kumpulan mengenai pecah kongsi dalam Pilkada studi persaingan 
antara walikota dan wakil walikota Pasuruan periode 2010 – 2015 dalam Pilkada 
Kota Pasuruan tahun 2015, dapat disimpulkan yaitu terjadinya pecah kongsi 
antara walikota incumbent Hasani dengan wakil walikota Setiyono terjadi karena 
beberapa faktor yaitu terjadi ketidakharmonisan antara walikota dengan wakil 
walikota selama menjalankan roda pemerintahan. Ketidakharmonisan disebabkan 
monopoli pelaksanaan tugas pemerintahan yang dominan dilakukan oleh 
walikota, sementara keberadaan Wakil Walikota dianggap sebagai pelengkap. 
Sebagai mitra koalisi, tentu hal ini tidak menguntungkan bagi wakil walikota 
Setiyono yang berasal dari Golkar karena kekuasaan hanya dipegang oleh 
walikota incumbent Hasani yang berasal dari PKB. Padahal pertimbangan rasional 
yang digunakan ketika Golkar memutuskan untuk melakukan koalisi adalah 
kerjasama di mana partai-partai politik sepakat untuk tidak bersaing satu sama 
lain dengan tujuan memaksimalkan keterwakilan dengan melakukan pembagian 
secara jelas dalam kekuasaan. Pecah kongsi menyebabkan Setiyono memilih 
berpasangan dengan Raharto Teno Prasetyo yang merupakan kader dari PDIP, 
sedangkan Hasani berpasangan dengan Mukhmmad Yasin yang sama-sama kader 
PKB. 
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