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Abstrak 

Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan  pada saat menjelang dilaksanakannya pemilihan 

kepala daerah bisa dikatakan memiliki daya pikat luar biasa. Selain partai politik sebagai  

instrument dalam  pilkada, keterlibatan organisasi masyarakat juga tidak bisa di pandang remeh 

dalam melakukan  mobilisasi massa. Dalam penelitian ini akan membahas peran salah satu 

ormas terbesar di Jawa Timur yaitu Pemuda Pancasila dalam pilkada 2018. Penelitian ini 

dilakukan dengan indepth interview dengan narasumber yang  terkait langsung dengan mobilisasi 

massa. Peneliti menggunakan Teori  Partisipasi Mobilisasi Politik dari Samuel P Huntington  

dalam menganalisa peran mobilisasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Jawa Timur. 

Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana peran Pemuda Pancasila Jawa Timur memobilisasi 

massanya. Didalam  mobilisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur diketahui menggunakan 

instrument persuasif satu komando dan rangsangan materi yang telah diberikan kepada kader-

kadernya. 

Kata Kunci: Organisasi Masyarakat, Pemuda Pancasila, Pilkada, Mobilisasi Politik 

Abstract 
 

Community social organizations at the time before the implementation of regional head elections 

can be said to have extraordinary charm. In addition to political parties as instruments in the 

elections, the involvement of community organizations also cannot be underestimated in 

conducting mass mobilization. In this study, we will discuss the role of one of the largest mass 

organizations in East Java, namely the Pancasila youth in the 2018 regional election. This 

research was conducted in an in-depth interview with speakers who were directly related to mass 

mobilization. The researcher used Samuel P Huntington's theory of Political Mobilization 

Participation in analyzing the role of mobilization carried out by Pancasila youth in East Java. 

This study wants to explain how the role of the East Java Pancasila youth mobilizes its mass. In 

the youth mobilization of Pancasila, East Java is known to use a single command persuasive 

instrument and material stimulation that has been given to its cadres. 

Keywords: Community Organization, Pemuda Pancasila , Local Election, Political 

Mobilization 
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Pendahuluan  

Pemilihan Gubernur Jawa Timur  berlangsung sejak tahun 2008 telah memberikan 

perubahan dalam cara pandang dalam peta politik yang ada di tataran daerah. Pilkada yang 

dilakukan secara langsung untuk memilih kepala daerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Walikota dan Wakil Walikota dan juga Bupati dan Wakil Bupati tersebut diikuti oleh partai-

partai yang ada di Indonesia sesuai Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 

No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada saat ini Partai politik 

bukan lagi menjadi kekuatan utama dalam kontestasi politik. Partai merupakan kekuatan internal  

power dalam  konetstasi politik itu sendiri akan tetapi, pada realisasinya faktor eksternal power 

juga menjadi pertimbangan dalam meraih kemenangan untuk pasangan calon yang bertarung 

dalam pemilihan Gubernur, kekuatan eksternal power tersebut berasal dari beberapa elemen yang 

tergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang juga memiliki massa atau 

pendukung yang banyak.   

Partai bukan menjadi kekuatan tunggal dalam memenangkan pasangan calon di Pilkada. 

Namun pada kenyataanya banyak kekuatan yang terlibat dalam kontestasi Pilkada untuk 

memenangkan pasangan calon. Kekuatan non partai pun terlibat dalam aktivitas mobilisasi masa 

untuk memenangkan pasangan calon. Kekuatan non partai tersebut bisa juga dari ormas agama, 

ormas etnis, ormas kepemudaan dan juga kebebasan berserikat non partai politik seperti ormas, 

LSM dan NGO.
1
 

Pada pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 pasangan calon selain mendapat 

dukungan dari partai pengusung juga melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan  guna 

mendapatkan dukungan dalam proses pemenanganya. Dengan ikut berpartisipasinya organisasi-

organisasi dalam kontestasi politik ini menandakan bahwa sedang berjalannya proses demokrasi 

di Indonesia. Dalam hal ini organisasi kemasyarakatan bisa dikatakan telah menjalankan 

fungsinya sebagai control pemerintahan dan menjadikan sebuah dinamika baru dalam proses 

sosial politik. 

                                                           
1
 Nugroho, Kris. 2011 Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi PolitikElektoral , dikutip dari 

Majalah  Masyarakat, Kebudayaan dan Politik FISIP Unair, Volume 24, Nomor 3 Hal: 202-214 
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Pada dinamika Pilkada saat ini posisi organisasi-organisasi  sosial setiap menjelang 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah selalu memberikan daya tarik yang luar biasa. Hal ini bisa 

dipahami karena orma memiliki beberapa sumber daya berupa tokoh yang berpengaruh dan 

struktur organisasi hingga pelosok-pelosok. Seperti halnya ormas pemuda Pancasila Jawa Timur 

jelas memiliki anggota yang cukup banyak, hal tersebut menjadikan ormas sangat potensial 

untuk mendulang suara bagi pasangan calon dalam pilkada. Karena alasan inilah hampir seluruh 

calon pasangan yang berkontestasi di pilkada berupaya untuk mencari dukungan ke ormas-

ormas. 

Dengan  memanfaatkan faktor eksternal atau non partai dalam proses pemenanganya.  

Pasangan calon dalam  pilkada juga sering memanfaatkan kekuatan organisasi masyarakat 

(Ormas) untung menggalang massa pemilihnya. Organisasi masyarakat ini dijadikan sebagai 

salah satu kekuatan dalam pilkada karena ormas memiliki massa yang cukup banyak dan massa 

dari ormas dikenal sangat militan sehingga ormas dapat memobilisasikan massa kadernya, hal 

tersebut diharapkan dapat memperoleh suara yang signifikan untuk calon kepala daerah. Ormas 

dalam hal ini dipandang lebih efektif untuk memobilisasi massa karena ormas menjadikan 

masyarakat dari yang paling bawah hingga kalangan atas dapat menjadi kader yang solid. 

Fenomena ini sangat sering dijumpai ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dikarenakan 

dengan situasi yang terjadi di dalamnya ormas diharapkan dapat menentukan sikap politik yang 

tegas.   

Peneliti dalam  hal ini ingin mengungkap peran mobilisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur 

dalam  pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Peran ormas yang dianggap memiliki kekuataan, 

dimanfaatkan kedalam kepentingan pemenangan  salah satu pasangan calon dalam kontestasi 

pilkada langsung Jawa Timur 2018. Keterlibatan ormas berbasis kepemudaan dalam dinamika 

politik semakin memberikan dampak bagi kegiataan perpolitikan di Jawa Timur.  

Dengan kekuatan basis massa yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila Jawa Timur. 

Organisasi pemuda Pancasila banyak diincar oleh elit-elit partai atau calon yang akan bertanding 

dalam kontestasi pilkada. Pemuda Pancasila memiliki loyalitas yang sangat tinggi, sikap ini yang 

membuat pemuda Pancasila jawa Timur solid, sehingga selalu dilibatkan dalam dinamika 

perpolitikan di Jawa Timur.  



4 
 

Peneliti akan menggunakan beberapa kajian yang terdahulu untuk bahan pertimbangan 

dan pendukung penelitian.  Penelitian  pertama dilakukan oleh Sururil Mukarromah (2012) yang 

tentang mobilisasi massa partai melalui seni pertunjukan reog di Ponorogo tahun 1950-1980. 
2
 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana partai politik menarik massanya melalui kesenian reog 

Ponorogo. Pada saat itu kesenian reog digunakan sebagai alat mobilisasi oleh semua partai yang 

berkontestasi. Penelitian kedua oleh Prameswari (2016) adalah eksistensi organisasi masyarakat 

dalam pemilihan kepala daerah.
3
 Penelitian menjelaskan afiliasi dukungan ormas kepada salah 

satu calon pasangan daalam pemilihan kepala daerah karena adanya kepentingan ormas tersebut. 

Penelitian ketiga instrumen mobilisasi politik pencalonan Syahri Mulyo dalam pilkada 

Kabupaten Tulungagung 2013, dikutip dari tesis Putri Hergianasari (2016). 4 dalam  penelitianya 

menjelaskan bagaimana peran jaringan botoh yang digunakan oleh pasangan calon Syahri 

Mulyo dalam Pilkada sebagai instrumen mobilisasi. Penelitian yang keempat dilakukan oleh 

Naomi Susanti (2017) dengan  judul peran GP ANSOR Sidoarjo dalam Pilkada Kabupaten 

Sidoarjo 2015.
5
 Penelitian ini menjelaskan mobilisasi politik yang dilakukan GP Ansor terhadap 

pencalonan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo 2015.  Penelitian terdahulu yang terakhir adalah 

tentang  kontestasi Pilkada Jakarta tahun 2017 oleh Bagus Permadi (2017).
6
 Didalam 

penelitianya menjelaskan bagaimana jejaring politik untuk memobilisasi guna membangun 

kembali elektabilitas Basuki Tjahjaya Purnama dan Djarot Saiful hidayat yang padsa saat itu 

sedang tertimpa isu-isu negatif yang menurunkan elektabilitasnya.  

Beberapa penelitian terdahulu ini akan digunakan untuk mendukung penelitian ini. Dari 

beberapa kasus yang diambil tentang keterlibatan ormas dalam Pilkada. Dalam  kajian ini akan 

membahas fokus permasalahan yakni  bagaimana peran mobilisasi massa yang dilakukan oleh 

Pemuda Pancasila Jawa Timur dalam mendukung pasangan Khofifah-Emil.  Untuk menjelaskan 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori Partisipasi Mobilisasi Politik dari Samuel P 

                                                           
2
 Sururil,  Mukarromah. 2012. Mobilisasi Massa Partai Melalui Seni Pertunjukan Reog di Ponorogo Tahun 1950-

1980. Verleden, Vol. 1, No.1. Hlm 1 - 109 
3
 Prameswari, Putu Indah. 2016. Studi kasus tentang organisasi masyarakat dalam pemilihan gubernur bali 2013. 

Jurnal politik muda, vol 4 no 1. Surabaya; Universitas Airlangga. 
4
 Hergianasari,Putri.2016. Instrument Mobilisasi Politik Pencalonan Syahri Mulyo dalam Pilkada Kabupaten 

Tulungagung tahun 2013. Surabaya; Universitas Airlangga.  
5
 Susanti, Naomi. 2017.  Peran GP Ansor Sidoarjo dalam Pilkada: studi mobilisasi politik dalam pencalonan 

Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015. Surabaya; Universitas Airlangga   
6
 Permadi, Bagus. 2017. Kontestasi Pilkada Jakarta tahun 2017: Studi Tentang Jejaring Mobilisasi Politik 

Pencalonan Ahok dan Djarot. Surabaya: Universitas Airlangga.  
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Huntington. Menurut Huntington seseorang dalam berpartisipasi di kegiatan politik dibedakan 

menjadi dua yaitu seseorang yang berpartisipasi karena memang muncul dari dalam hatinya 

ingin turut berpartisipasi atau disebut dengan partisipasi otonom dan yang kedua adalah 

partisipasi yang dilakukan seseorang dikarenakan adanya dorongan atau arahan dari pihak-pihak 

lain yaitu yang disebut partisipasi yang dimobilisasikan.
7
 

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Peneliti mengambil lokasi di Jawa 

Timur khususnya di kantor MPW pemuda Pancasila Jawa Timur.  Data yang diperoleh peneliti 

merupakan hasil dari wawancara mendalam kepada informan yang bersangkutan dan 

menggunakan teknik purposive sampling. Karena subjek penelitian adalah pemuda Pancasila 

Jawa Timur dan tim pemenangan yang telah dibentuk khusus. Teknik analisa data menggunakan 

analisis data dan pengumpulan data. 

Pemuda Pancasila dalam Pilkada 

Di Indonesia kegiatan perpolitikan dalam penyelenggarahan pemilihan kepala daerah 

banyak dipengaruhi oleh keterlibatan organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan 

kepemudaan Dengan memiliki jumlah massa yang begitu banyak dan terkoordinasi dengan 

cukup baik antara wilayah, hal tersebut membuat Pemuda Pancasila sangat diminati oleh 

pemangku kepentingan di dunia politik. Massa dari Pemuda Pancasila tersebut sangat baik jika 

dimanfaatkan dalam proses–proses politik praktis. Dalam suatu pemilihan setiap ormas dapat 

menggunakan massa yang dimiliki sebagai mesin–mesin politik yang cukup efektif dan sebagai 

lumbung suara. Di Indonesia hal ini menunjukan bahwa organisasi masyarakat seperti Pemuda 

Pancasila yang mempunyai basis massa yang cukup banyak dapat berperan besar dalam 

penguatan peran organisasi sosial. Dalam hal ini Pemuda Pancasila sebagai civil society 

memiliki kemampuan sumber daya yang cukup untuk menutup kekurangan civil society yang 

lain yaitu kekurangan sumber daya finansial dalam upaya pemenanganya. Dalam perhelatan 

akbar yang terjadi didalam Jawa Timur Pemuda Pancasila Jawa Timur berperan serta dalam 

pesta demokrasi di daerah.  

Temuan Pierce (2010) menjelaskan adanya penggunaan  peran jaringan organisasi sosial 

keagamaan yang berafiliasi pada agama Katholik didalam temuanya bahwa adanya  instrumen 

                                                           
7
 Samuel P Huntington dan Joan Nelson.1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta:Rineka Cipta.Hal. 

10 
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mobilisasi politik di kalangan perempuan di Spanyol pada era 1930an
8
. Dalam memobilisasi 

pemilih perempuan menggunakan jaringan sosial berbasis agama dan isu gender. Penelitian 

Nuno (2007) menemukan adanya instrumen jaringan etnik digunakan sebagai instrumen untuk 

penggalangan pemilu pada pemilu tahun 2000 di AS.
9
 Dari kedua temuan diatas telah ditemukan 

mobilisasi massa melalui kelompok keagamaan dan kelompok etnik. Dilihat dari keefektifan 

kelompok-kelompok yang digunakan dalam mobilisasi politik selain partai politik. Diyakini 

dengan menggunkan kelompok tersebut dapat mempengaruhi kalangan pemilih.   

Dengan memiliki basis massa yang cukup banyak, Pemuda Pancasila sebagai organisasi 

masyarakat dapat serta dijadikan oleh pasangan calon sebagai basis massa pendulang suaranya, 

hal itu terjadi didalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Pasangan Khofifah-Emil berupaya 

memanfaatkan basis massa yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila. Setelah ada arahan Pemuda 

Pancasila Jawa Timur dengan memiliki basis massa yang cukup banyak, tidak hanya 

memobilisasi di daerah-daerah tertentu saja, tapi seluruh basis kekuatan yang dimiliki oleh 

Pemuda Pancasila ini dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan kepada  pasangan yang 

telah didukung.  

Untuk menjalankan mobilisasi politiknya organisasi sosial kemasyarakatan harus 

mempunyai kelembagaan dan keorganisasian yang kuat. Guna memengaruhi massa pemilih, 

organisasi kemasyarakatan menggerakkan mesin organisasi politik secara efektif  dan melakukan 

perluasan jaringan. Aktivitas mobilisasi politik di Indonesia dalam hal kepentingan pemilihan 

tidak harus berangkat dari kekuatan partai politik saja namun juga bisa berasal dari kekuatan non 

partai. Ditemukan penelitian terdahulu dimana mobilisasi tidak tergantung kepada faktor partai 

politik melainkan juga ditemukan adanya organisasi non partai yang menggunakan jaringan 

kekuatanya untuk mobilisasi.  

Dalam hal ini mobilisasi politik bukan sebagai aturan yang harus dimiliki partai politik 

sebagai konsekuensi mendapatkan suara. Pemuda Pancasila sebagai aktor demokrasi serta 

tuntutan organisasi yang memiliki cita-cita dalam mewujudkan tujuan organisasi. Karenanya 

sudah kewajiban apabila pemuda Pancasila turut serta kedalam pesta demokrasi. 

                                                           
8
 Pierce, S .2010. The Political Mobolization of Catholic Women in Spain’s Second Republic: The CEDA 1931–

1936. Journal of Contemporary History 45(1): 23–28. 
9
 Nuno, SA .2007. Latino Mobilization and Vote Choice in the 2000 Presidential Election. American Politics Research 

35(2): 61–66. 
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Mobilisasi Politik Pemuda Pancasila Jawa Timur  

Organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila Jawa Timur tentu memiliki pengaruh 

dalam memobilisasi massa dalam sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk kepentingan 

masyarakat. Massa yang dimiliki oleh pemuda Pancasila Jawa Timur sering kali di manfaatkan 

dalam proses-proses politik praktis, seperti yang terjadi di pilkada Jawa Timur tahun 2018. 

Dengan kekuatan massa yang dimilikinya ini dapat digunakan sebagai mesin-mesin politik yang 

efektif dalam kontestasi politik.  Maka Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat yang 

memiliki basis massa yang cukup banyak dapat berperan besar dalam demokrasi yang ada di 

Indonesia.  

Dengan memanfaatkan momen pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 ini Pemuda 

Pancasila melalui La Nyalla Matalitti yang juga sebagai ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur 

mendekatkan diri kepada salah satu pasangan calon yaitu Khofifah-Emil demi kepentingan 

internal organisasinya untuk mengangkat nama Pemuda Pancasila dan menunjukan kredibilitas 

ormas Pemuda Pancasila dalam memobilisasi massa. Sedangkan keperpihakan  La Nyalla sendiri 

kepada Khofifah-Emil dengan tujuan untuk mendapatkan timbal balik dalam meningkatkan 

elektabilitasnya didalam pemilu serentak tahun 2019, karena pada pemilu serentak tahun 2019 

La Nyalla maju sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Terdapat beberapa faktor yang mendasari Pemuda Pancasila Jawa Timur mendukung 

pasangan Khofifah-Emil. Yang pertama karena kekecewaan La Nyalla yang merupakan ketua 

MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur  terhadap partai Gerindra yang menyebabkan  seluruh 

kader dan partisipan Pemuda Pancasila Jawa Timur juga merasakan kekecewaan yang sama. Hal 

itu karena disebabkan rasa satu komando yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila Jawa Timur. 

Kekecewaan terhadap partai Gerindra inilah yang akhirnya membuat Pemuda Pancasila 

mendukung pasangan Khofifah-Emil. Kekecewaan yang sangat mendalam dirasakan oleh 

Pemuda Pancasila Jawa Timur, kekecewaan yang dialamipun tidak satu dua kali dialami oleh 

Pemuda Pancasila karena ketidak tepatan janji partai Gerindra terhadap Pemuda Pancasila Jawa 

Timur. Kemudian yang kedua karena ormas Pemuda Pancasila Jawa Timur menganggap bahwa 

pasangan Khofifah dan Emil memiliki kredibilitas dan kapasitas dalam memimpin Jawa Timur 

kedepannya, kemudia yang terakhir adalah adanya kesamaan visi misi yang dimiliki Pemuda 

Pancasila Jawa Timur dengan visi misi yang dibawa oleh pasangan Khofifah dan Emil. Ketiga 
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faktor tersebut merupakan alasan kuat yang dijadikan Pemuda Pancasila Jawa Timur untuk 

memobilisasikan kader dan partisipannya dalam mendukung pasangan Khofifah-Emil. 

  Untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti menjawab 

menggunakan teori partisipasi mobilisasi politik dari Samuel P Huntington. Teori Huntington  

berpendapat bahwa seseorang dalam berpartisipasi dapat di gerakan oleh pihak lain atau di 

mobilisasikan. Pihak lain tersebut tentu memiliki kepentingan didalamnya sehingga 

memobilisasikan massanya. Dalam memobilisasi massa mempunyai tiga instrumen dalam 

memobilisasinya yaitu menggunakan persuasif,represif, dan rangsangan materi.  

Akhirnya setelah melakukan Rakorwil, Pemuda Pancasila  Jawa Timur menentukan 

pilihan untuk mendukung pasangan Khofifah-Emil, pada saat rakorwil itu juga dijadikan sebagai 

sebuah moment deklarasi dukungan kepada pasangan tersebut yang dihadiri langsung oleh calon 

wakil gubernur yakni Emil Dardak, pada kesemapatan itu pula pemuda Pancasila Jawa Timur 

melakukan mobilisasi massa secara persuasife satu komando untuk mendukung pasangan 

Khofifah-Emil.    

Pemuda Pancasila dalam mobilisasi politiknya memanfaatkan sistem yang di pegang 

teguh oleh seluruh anggota dan kader Pemuda Pancasila Jawa Timur yaitu sistem intruksi satu 

komando. Dalam hal ini sistem satu komando dapat diartikan sebagai sistem yang menerapkan 

adanya instruksi yang di berikan oleh elit Pemuda Pancasila kepada tingkatan yang paling bawah 

yaitu anak ranting dan instruksi ini wajib dijalankan bagi kader Pemuda Pancasila Jawa Timur.   

Seperti yang diungkapkan oleh Huntington, partisipasi mobilisasi politik adalah partisipasi yang 

timbul dan muncul karena adanya tekanan dan pengorganisasian oleh seseorang terhadap 

masyarkat tersebut untuk ikut serta dalam proses politik.
10

 Mobilisasi yang dilakukan oleh 

Pemuda Pancasila Jawa Timur sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan karena adanya 

dorongan dari pihak lain. Elit-elit Pemuda Pancasila memobilisasi massa dari internalnya mulai 

dari tingkat MPC hingga ketingkat yang paling bawah yakni anak ranting. 

 

Instruksi  dilakukan dalam sistim rantai komando yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila 

yaitu mulai dari tingkat MPW hingga anak ranting, berikut rantai komando Pemuda Pancasila: 

                                                           
10

 Ibid hal9-11 
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Selain menggunakan persuasif satu komando, sebenarnya didalam instruksi tersebut telah ada 

rasangan-rangsangan materi yang diberikan oleh elit pemuda Pancasila Jawa Timur kepada kader 

dan simpatisanya. Rangsanga materi ini diberikan oleh elit dalam bentuk pemberian pekerjaan, 

pemberian kesejahterahan serta bantuan-bantuan yang lain bagi kader-kader Pemuda Pancasila. 

Pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemuda Pancasila inilah yang membuat kader-

kadernya memiliki rasa balas budi kepada elit yang telah memberikannya, dengan telah 

dijalinnya rasa emosional antara elit dan kader ini, ketika elit-elit Pemuda Pancasila Jawa Timur 

memberikan instruksi maka anggota dan kader yang dimiliki akan turut melaksanakan instruksi 

yang diberikan. Dalam konteks pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018 ini, sudah bisa 

diketahui bahwa Pemuda Pancasila melakukan mobilisasi politik dengan partisipasi yang di 

mobilisasikan, dimana kader dan anggota Pemuda Pancasila bertindak atas instruksi dan 

sebagian besar dari mereka bergerak atas dasar loyalitas, rasa cinta dan rasa hormat terhadap 

organisasi. Elit  Pemuda Pancasila Jawa Timur sebagai aktor utama yang memobilisasikan 

massa, instruksi satu  komando yang dilakukan oleh elit tidak hanya menginstruksikan untuk 

mendukung tapi juga mengamankan suara pasangan Khofifah-Emil hingga ke TPS-TPS.  

 

Peran elit sangat penting dalam mobilisasi massanya karena partisipasi ini muncul ketika 

adanya instruksi atau dorongan dari elit . Partisipasi politik yang ditemukan adalah  adanya 

MPW 

( Majelis Pimpinan Wilayah ) 

MPC 

( Majelis Pimpinan Cabang ) 

PAC 

( Pimpinan Anak Cabang ) 

RANTING 

(Tingkat Kelurahan) 

ANAK RANTING 

(Tingkat RW) 
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dorongan dari elit kepada induvidu-induvidu untuk memilih sesuai dengan kehendak organisasi. 

Sosok elit yang sangat  berpengaruh di Pemuda Pancasila Jawa Timur sendiri adalah sosok La 

Nyalla Mattaliti. Dalam bukunya Miriam Budiardjo mempunyai pandangan  tentang sikap elit-

elit politik terhadap partisipasi politik didalam setiap masyarakat, mungkin merupakan satu-

satunya faktor yang paling menentukan yang mempengaruhi sifat dari pada partisipasi dalam 

masyarakat bersangkutan. Partisipasi yang dikerahkan (mobilized participation) hanya terjadi 

apabila elit-elit politik mengadahkan ikhtiar untuk melibatkan massa rakyat ke dalam kegiatan 

politik. 
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 Dalam memobilisasinya La Nyalla  berkordinasi dengan elit-elit Pemuda Pancasila 

lainya. Perjalanan elit Pemuda Pancasila menggunakan sistem  yang disebut sistem satu 

komando untuk menginstruksikan kepada kader yang berada di struktur paling bawah.  

Selain pemobilisasian kedalam internal Pemuda Pancasila Jawa Timur juga memobilisasi 

masyarakat umum. Dalam pemenangan pasangan Khofifah-Emil, Pemuda Pancasila Jawa Timur 

membentuk satgas khusus yang bertugas untuk mengamankan suara hingga ke TPS-TPS, selain 

itu  tim satgas dibentuk guna mengawasi apabila adanya kecurangan dalam pemilihan gubernur 

Jawa Timur  tahun 2018. Selain hal tersebut tim satgas ini juga memiliki fungsi khusus untuk 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja serta mengampanyekan 

pasangan Khofifah-Emil.  

Dalam mendukung pasangan Khofifah-Emil ditemukan adanya bentuk-bentuk mobilisasi 

yang digunakan oleh Pemuda Pancasila Jawa Timur yaitu mobilisasi langsung dan mobilisasi 

tidak langsung. Mobilisasi langsung yang digunakan oleh Pemuda Pancasila ialah elit 

menginstruksi secara persuasif kepada kadernya hingga ke tingkat paling bawah untuk 

mendukung pasangan Khofifah-Emil. Serta Pemuda Pancasila melakukan mobilisasi tidak 

langsung yaitu dengan mengampanyekan pasangan Khofifah-Emil melalui media sosial dan 

memasang baliho di tempat-tempat yang strategis.      

Organisasi–organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan ini selalu menjadi tujuan 

bagi partai atau pasangan calon untuk membentuk jaringan politik demi kepentingan 

pemilihan . Hal inilah yang juga terjadi di pemilihan gubernur Jawa Timur. Pasangan calon 

menggunakan basis massa dari Pemuda Pancasila sebagai sumber mobilisasi suara. Melihat 

Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang militan serta memiliki basis massa yang cukup 

banyak di Jawa Timur. 

                                                           
11

 Miriam Budirdjo. 1981. Partisipasi dan partai Politik. Jakarta: PT  Gramedia. hal. 41-42 
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Kesimpulan 

Dari analisis data dan analisis teoritis, maka dapat ditarik dengan beberapa 

kesimpulan mengenai hasil peran Pemuda Pancasila Jawa Timur memobilisasi massanya 

dalam mendukung pemenangan pasangan Khofifah-Emil dalam pilkada Jawa Timur tahun 

2018.  

Faktor yang mendorong Pemuda Pancasila Jawa Timur untuk mendukung 

Khofifah-Emil disinyalir karena tidak maksimalnya dukungan partai Gerindra kepada ketua 

Pemuda Pancasila Jawa Timur, hal itu yang membuat kekecewaan kepada kader-kadernya 

dengan menginstruksikan keluar dari partai Gerindra. Faktor yang lain adalah karena 

adanya kepentingan dari Pemuda Pancasila dimana ketuanya La Nyalla mencalonkan diri 

sebagai calon DPD, dengan berbagai pertimbangan dan melihat situasi politik yang 

berkembang pada saat itu dimana Pemuda Pancasila melihat pasangan Khofifah-Emil 

memiliki kualitas dan kredibilitas, sesuai juga dengan visi misi Pemuda Pancasila yang 

berpihak kepada masyarakat. sehingga dalam pemilihan Gubernur 2018 Pemuda Pancasila 

memutuskan untuk mendukung pasangan tersebut lalu menginstruksi kepada seluruh kader-

kadernya di Jawa Timur untuk mendukung pasangan Khofifah-Emil.  

Dalam  memobilisasi suara massanya kepada pasangan Khofifah-Emil Pemuda 

Pancasila menggunakan strategi persuasif satu komando. Instruksi tersebut dilakukan 

dalam sistim rantai komando yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila yaitu mulai dari tingkat 

MPW hingga anak ranting. Hal ini sesuai dengan kultur yang telah lama dimiliki oleh 

Pemuda Pancasila yakni menggunakan sistem satu komando.Strategi tersebut selalu 

dilakukan oleh elit-elit Pemuda Pancasila untuk memobilisasi massa dalam mendukung 

pasangan Khofifah-Emil. Instrument lain yang digunakan Pemuda Pancasila Jawa Timur 

adalah menggunakan rangsangan materi melalui bentuk pemberian kesejahterahan serta 

pemberian pekerjaan,  kepada kader dan anggotanya. melalui diberikan bantuan 

kesejahterahan kepada anggotanya berupa pekerjaan hal ini memudahkan para elit politik 

untuk memobilasi massa kader dan anggota Pemuda Pancasila.  
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