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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang peranan kelompok ataupun organisasi masyarakat dalam 

strategi pemenangan Khofifah-Emil. Muslimat NU adalah salah satu organisasi yang terlibat 

secara aktif dalam mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calon yakni Khofifah-

Emil. Muslimat NU memiliki kekuatan yang besar seperti jumlah massa yang besar, solidaritas 

antar sesama anggota dan hubungan hierarkis dari tingkat atas hingga bawah yang terorganisir. 

Modal itulah yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon kepala daerah agar memperoleh 

dukungan suara sebanyak-banyaknya. Penelitian kualitatif ini menjelaskan kemenangan 

Khofifah-Emil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 ini tidak dapat dilepaskan dari 

keterkaitan dan keterlibatan Muslimat NU sebagai organisasi otonom NU yang mendukung 

Khofifah-Emil. Dukungan dan strategi politik tersebut secara komprehensif menjadi faktor 

penentu kemenangan. Seperti dengan memobilisasi massa, penguatan image dan citra politik, 

kampanye dengan media yang sudah ada dan terpola lewat majelis ta’lim, konsolidasi dengan 

kelompok non-muslimat, strategi menghadapi isu-isu kampanye negatif dan strategi pengawasan 

dan pengawalan suara. Hasil penelitian ini menjelaskan keseluruhan arah dukungan dan strategi 

Muslimat NU dalam memenangkan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Timur terpilih. Dengan modal dan pengaruh yang dimiliki Muslimat NU, Muslimat NU  mampu 

memanfaatkannya sebagai suatu strategi pemenangan, dan hasilnya sangat efektif. 

 

Kata kunci : strategi pemenangan, Muslimat NU, dukungan, massa, kemenangan 

Abstract 

This study discusses the role of groups or community organizations in Khofifah-Emil's winning 

strategy. NU Muslimat is one of the organizations actively involved in supporting and winning 

one of the candidate pairs namely Khofifah-Emil. NU Muslimat have great power such as large 

numbers of people, solidarity among members and organized hierarchical relations from top to 

bottom. That capital can be used by the regional head candidate to get as much voice support as 

possible. This qualitative research explains that Khofifah-Emil's victory in the 2018 East Java 

Governor Election cannot be separated from the linkages and involvement of NU Muslimat as an 

NU autonomous organization that supports Khofifah-Emil. This comprehensive political support 

and strategy is a determining factor for victory. Such as by mobilizing the masses, strengthening 

political images and images, campaigning with media that already existed and patterned 

through the ta'lim assembly, consolidating with non-Muslimat NU groups, strategies for dealing 

with negative campaign issues and monitoring and oversight strategies. The results of this study 

explain the overall direction of NU Muslimat's support and strategy in winning Khofifah-Emil as 

the elected Governor and Deputy Governor of East Java. With the capital and influence of 

Muslimat NU, Muslimat NU was able to use it as a winning strategy, and the results were very 

effective. 
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Pendahuluan 

Dalam suatu negara demokrasi salah 

satu aspek terpenting yang menjadi tolak 

ukur suksesnya demokrasi adalah 

masyarakat yang dapat memberikan 

suaranya. Termasuk di antaranya adalah 

kebebasan dalam memberikan suaranya 

dalam suatu pemilihan umum untuk 

mencari seorang pemimpin maupun 

anggota legislatif. Bukan hanya memilih 

pemimpin negara saja melainkan juga 

dalam perpolitikan lokal dengan memilih 

kepala daerah. Menurut Diamond, Linz 

dan Lipset  dalam Johanis (2008) bahwa 

demokrasi sebagai suatu sistem 

Pemerintahan setidak-tidaknya harus 

memenuhi 3 (tiga) syarat pokok, yaitu 

kompetisi partisipasi partai politik, 

kebebasan sipil dan politik mulai terwujud 

dalam proses politik ke arah penguatan 

demokrasi lokal. Hal itu disebabkan 

karena daerah juga sangat berkepentingan 

untuk menyelenggarakan demokrasi yang 

didukung oleh masyarakat secara 

langsung. Di Indonesia sendiri, Pemilihan 

Kepala Daerah secara langsung baru 

dilaksanakan sejak 2005 silam hingga saat 

ini. Dalam prakteknya, Pilkada di 

Indonesia juga mengalami kebaruan dalam 

proses penyelenggaraanya. Salah satunya 

adalah dilaksanakannya Pilkada yang 

dilakukan secara serentak di berbagai 

daerah di Indonesia. Salah satu daerah 

yang menjadi bagian dari Pilkada Serentak 

pada tahun 2018 adalah Provinsi Jawa 

Timur untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur.  

Dalam kontestasi Pilgub Jatim 2018 

terdapat dua pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur yang berkontestasi. Yang 

pertama adalah mantan Menteri Sosial di 

Kabinet Indonesia Kerja, Khofifah Indar 

Parawansa yang berpasangan dengan 

mantan Bupati Kabupaten Trenggalek 

Emil Elestianto Dardak yang diusung oleh 

6 partai yakni Demokrat, Golkar, PAN, 

PPP, Nasdem dan Hanura. Yang kedua 

adalah Saifullah Yusuf yang merupakan 

Wakil Gubernur Jawa Timur Petahana 

yang berpasangan dengan politisi PDI-

Perjuangan sekaligus anggota DPR-RI, 

Puti Guntur Soekarnoputri dan diusung 

oleh 4 Partai yakni PDI-Perjuangan, PKB, 

Gerindra dan PKS. Dalam Pilgub Jatim 

2018, KPU telah menetapkan pasangan 

Khofifah-Emil terpilih sebagai pemenang 

dengan memperoleh 10.465.218 suara atau 

dengan persentase 53,55%. Sementara 

pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur 

memperoleh suara lebih rendah dengan 

selisih 1.389.2014 suara atau peresentase 

7.05%. Saifullah Yusuf-Puti Guntur hanya 

memperoleh suara 9.076.014 suara atau 

dengan persentase 46,5%. 

Kemenangan Khofifah-Emil dalam 

Pilgub Jatim 2018 adalah suatu bukti 
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strategi politik yang efektif dan berhasil. 

Strategi pemenangan yang dilakukan tim 

pemenangan Khofifah-Emil tentu 

melibatkan berbagai pihak. Bukan hanya 

partai politik yang menggerakkan mesin 

partainya, juga kelompok non-partai yang 

juga memiliki andil dan peran yang cukup 

strategis. Kelompok non-partai politik juga 

memiliki peranan penting dalam 

memberikan kontribusi pemenangan calon. 

Karena jika mengandalkan mesin partai 

saja, tidak mampu menyentuh berbagai 

lapisan masyarakat. Banyaknya 

masyarakat yang terkadang tidak memiliki 

afiliasi dan kecenderungan lebih pada 

suatu partai politik, menjadikan fungsi dan 

peranan kelompok non-partai lebih 

strategis. Diharapkan dengan keterlibatan 

kelompok  non-partai, maka tingkat 

partisipasi masyarakat dalam memilih 

suatu calon akan lebih meningkat. 

Kelompok non-partai yang keterlibatannya 

sangat dominan dan tidak bisa dilepaskan 

dalam strategi pemenangan Khofifah-Emil 

dalam Pilgub Jatim 2018 adalah adalah 

Muslimat NU.  

Hubungan Muslimat NU dengan 

Khofifah Indar Parawansa tidak bisa 

dipisahkan. Pasalnya, Khofifah Indar 

Parawansa merupakan Ketua Umum PP 

Muslimat NU. Khofifah memimpin 

Muslimat NU sejak tahun 1999 silam 

hingga saat ini. Ia tercatat memimpin 

Badan Otonom perempuan NU itu selama 

empat periode berturut-turut. Dukungan 

Muslimat NU kepada Khofifah terjadi 

karena kesamaan ideologi, pandangan, 

tujuan dan kepentingan. Sehingga 

hubungan yang terjadi diantara keduanya 

sangatlah solid. Bukan hanya sebatas 

ucapan formalitas semata, namun juga 

diwujudkan dalam bentuk strategi politik. 

Menurut Muhammad Sarmuji dalam 

wawancaranya dengan kumparan (2018) 

yang merupakan Wasekjen Partai Golkar, 

Muslimat NU merupakan organisasi 

masyarakat yang solid, militan dan efektif 

dengan tingkat partisipasi politik yang 

tinggi. Hal senada juga disampaikan Eva 

Sundari ketika wawancara dengan 

kumparan (2018), politisi PDI-Perjuangan 

yang merupakan partai utama pengusung 

Gus Ipul-Puti juga menyebut bahwa 

Muslimat NU adalah organisasi yang 

paling loyal, bekerja sampai akar rumput, 

dan mereka semua tidak dibayar. 

Efektifitas strategi pemenangan 

pasangan Khofifah-Emil yang dilakukan 

oleh Muslimat NU juga tidak terlepas dari 

faktor sosial budaya masyarakat Jawa 

Timur. Perpolitikan di Jawa Timur tidak 

bisa serta-merta dilepaskan dari pengaruh 

dan dominasi Nahdlatul Ulama (NU). NU 

dan Jawa Timur adalah satu kesatuan yang 

sulit dipisahkan dan selalu berkaitan. Hal 

itu juga sampai tataran politik praktis 
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seperti pemilihan Kepala Daerah. Fakta 

tersebut juga didukung dengan latar 

belakang kedua kandidat Calon Gubernur 

yang keduanya merupakan kader dan 

tokoh elit Nahdlatul Ulama. Fenomena 

inilah yang menjadikan penelitian ini 

menarik untuk diteliti. Saifullah Yusuf 

adalah Ketua PBNU dan Mantan Ketua 

GP Anshor. Sedangkan Khofifah adalah 

Ketua Umum PP Muslimat NU. Hal itulah 

yang menyebabkan mengapa atribut NU 

menjadi komoditas yang diperebutkan 

untuk mendulang suara dalam Pilgub Jatim 

2018. Hal itu pula yang menyebabkan 

strategi pemenangan yang dilakukan 

Muslimat NU menjadi efektif dan berhasil.  

Dukungan organisasi terhadap 

kadernya, bukan hanya terjadi antara 

Muslimat NU dengan Khofifah. Fenomena 

tersebut sudah lazim terjadi, terutama di 

dalam organisasi yang memiliki hubungan 

patron-client yang besar. Kecintaan yang 

besar inilah yang menciptakan kepatuhan 

dan berpengaruh terhadap pilihan 

politiknya. Dalam skripsi yang disusun 

oleh Susanti (2016) dijelaskan dalam 

penelitiannya bahwa alasan utama yang 

mendasari GP Anshor mendukung 

pasangan Syaiful Illah dan Ahmad 

Syaifuddin  adalah pertama karena kualitas 

dan kredibilitasnya sebagai pasangan 

petahana. Kedua, Ahmad Sayaifuddin 

yang dianggap sebagai penerus generasi 

muda asli dari GP Anshor. Ketiga, 

pasangan calon ini dalam periode 

sebelumnya memberikan kemudahan akses 

dan kepentinagn bagi GP Anshor dalam 

urusan apapun. Dan yang terakhir Ikatan 

keluarga (sosiokultural), karena pasangan 

calon dari rahim yang sama yakni sama-

sama berlatarbelakang GP Anshor. 

Dalam penelitian sebelumnya, 

Apriansyah (2016) meneliti tentang 

strategi pemenangan pasangan Sri 

Purnomo-Sri Muslimatun dalam Pemilihan 

Bupati Sleman 2015 dijelaskan bahwa 

strategi pemenangan yang dilakukan untuk 

memenangkan Pemilihan Bupati Sleman 

dinilai efektif. Strategi yang dilakukan 

adalah dengan merangkul organisasi islam 

Muhammadiyah karena sebagian besar 

masyarakat Sleman adalah pengikut 

Muhammadiyah. Dalam penelitian 

tersebut, strategi pemenangan yang 

dilakukan oleh pasangan Sri Purnomo-Sri 

Muslimatun memiliki karakteristik yang 

sama dengan strategi yang dilakukan oleh 

Muslimat NU. Kesamaan tersebut terlihat 

pada penguasaan modal sosial pada 

organisasi dan kelompok masyarakat. 

Dalam penelitian Apriansyah (2016), 

sebagian masyarakat Sleman merupakan 

pengikut Muhammadiyah sehingga dalam 

strategi pemenangannya menggunakan 

atribut Muhammadiyah. Berbeda dengan 

Sleman, Jawa Timur yang merupakan 
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basis wilayah Nahdlatul Ulama’, sehingga 

strategi pemenangan yang dilakukan 

haruslah melibatkan Nahdlatul Ulama’ 

agar dapat menguasai kantung suara NU, 

termasuk dengan keterlibatan Muslimat 

NU dalam strategi pemenangan.  

Dalam penelitian Apriansyah 

(2016) juga dijelaskan bahwa selain itu 

untuk mendulang suara kaum milenial, 

strategi yang dilakukan adalah dengan 

merangkul suporter sepakbola PSS 

Sleman. Hal tersebut menunjukkan jika 

dalam suatu strategi pemenangan tidak 

hanya merangkul partai politik saja, 

melainkan juga kelompok non-partai. 

Suporter PSS merupakan kelompok 

masyarakat non-partai yang juga memiliki 

pengaruh yang besar dalam memenangkan 

pasangan calon. Sama halnya dengan yang 

dilakukan Khofifah yang merangkul 

Muslimat NU sebagai kelompok 

masyarakat non-partai. Khofifah meyakini 

jika, keterlibatan partai politik saja 

tidaklah cukup. Harus pula diimbangi 

dengan merangkul kelompok non-partai 

yang memiliki kekuatan berbeda.  

Dalam strategi pemenangan 

Khofifah-Emil, salah satu modal 

terpenting yang dimiliki keduanya adalah 

ketokohan dan citra diri yang baik dalam 

masyarakat. Keduanya memiliki track 

record, capaian dan pengalaman di 

pemerintahan yang baik, sehingga citra 

diri mereka di masyarakat juga baik. 

Selain ketokohan yang dimiliki pasangan 

calon, sebagai organisasi non-partai utama 

yang mendukung dan melakukan strategi 

pemenangan bagi Khofifah-Emil, 

Muslimat NU juga memiliki modal 

sebagai kelompok yang berpengaruh di 

masyarakat. Muslimat NU memiliki massa 

yang besar dan jaringan yang luas 

terutama di wilayah Jawa Timur. 

Sehingga, komunikasi politik yang 

dijalankan Muslimat NU sebagai suatu 

strategi pemenangan bagi Khofifah-Emil 

sangat mudah dan terpola. Mereka 

memiliki banyak kegiatan dan rutinitas, 

serta dengan mudah mengkoordinir para 

anggotanya. Sehingga, Muslimat NU 

mampu memasuki bermacam segmen saat 

melakukan komunikasi politik, tidak hanya 

segmen Muslimat NU saja. Misalnya 

dalam segmen keluarga, segmen kelompok 

perempuan non-Muslimat NU, segmen 

milenial dan segmen santri. Dari segmen 

itu, Muslimat NU melakukan positioning 

yang berbeda-beda disesuaikan dengan 

karakteristik dan latar belakang tiap 

segmen.   

Surahmadi (2016) juga 

menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

strategi pemenangan, haruslah memiliki 

perencanaan yang baik. Seperti yang 

dijelaskan Surahmadi dalam penelitiannya 
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terkait strategi pemenangan Idza-Nardjo 

dalam Pemilihan Bupati Brebes. Strategi 

pemenangan yang dilakukan dinilai 

efektif. Tim pemenangan menyusun visi, 

misi, program, strategi pembangunan dan 

komunikasi politik. Strategi komunikasi 

politik dengan menekankan pada aspek 

ketokohan (yang meliputi citra diri dan 

menjaga image di masyarakat) dan 

kelembagaan (dengan membangun 

komunikasi langsung melalui pertemuan 

dengan warga). Strategi lain adalah dengan 

memetakan segmentasi untuk memahami 

masyarakat sebagai pemilih berdasarkan 

karakteristik demografis, sosial, formal, 

partisan preference dan objek politik. Hal 

selanjutnya adalah menyusun pesan 

persuasif dengan melakukan positioning 

yang tepat di masing-masing segmen.  

Strategi pemenangan yang 

dilakukan Muslimat NU bukan hanya 

sebatas sesama anggota Muslimat NU saja. 

Melainkan, juga memasuki basis wilayah 

lawan yang memiliki karakteristik yang 

berbeda seperti basis Aisiyah 

Muhammadiyah. Selain itu, strategi 

pemenangan yang dilakukan Muslimat NU 

kepada Khofifah-Emil juga menekankan 

pada image politik dan citra diri. Seperti 

citra sopan, merakyat, sederhana dan 

muslimah yang moderat pada diri 

Khofifah, dan citra cerdas dan muda pada 

diri Emil Dardak. Penelitian Napir (2016) 

menjelaskan bagaimana strategi 

pemenangan yang dilakukan pasangan 

Fahmi Massiara-Lukman dalam Pemilihan 

Bupati Majene 2015. Strategi yang 

dijalankan untuk memenangkan pasangan 

Fahmi-Lukman adalah dengan strategi 

ofensif dan dan strategi defensif. Strategi 

ofensif yang digunakan adalah dengan 

melakukan perluasan pasar untuk menarik 

simpati pemilih baru dari basis wilayah 

lawan. Dan strategi defensif dilakukan 

dengan cara politik pencitraan, 

mengoptimalkan branding politik dan 

menjaga elektabilitas dan popularitas.  

Strategi politik adalah segala 

rencana dan tindakan yang dilaksanakan 

untuk mendapatkan kemenangan dalam 

suatu pemilihan umum. Di dalam strategi 

menyangkut pelbagai kegiatan yang harus 

dilaksanakan di antaranya menganalisa 

terlebih dahulu kekuatan dan potensi suara 

yang akan diperoleh, kemudian harus pula  

mengetahui metode pendekatan yang 

sesuai dan diperlukan kepada pemilih. 

Kandidat harus membuat para pemilih 

berpihak kepadanya dan kemudian 

memberikan suara dan dukungannya 

(Prihatmoko & Moesafa, 2008). Sementara 

menurut Schorder (2003), strategi politik 

adalah strategi yang digunakan untuk 

merealisasikan cita-cita politik. Yang 

berkepentingan dalam menjalankan 

strategi politik bukan hanya partai politik 
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dan pemerintah saja, namun juga 

kelompok-kelompok non-pemerintah yang 

aktif dan memiliki tujuan politik. 

Perencanaan strategi dan proses politik 

merupakan suatu analisa dari keadaan 

kekuasaan, gambaran tentang tujuan akhir 

yang dicapai dan pemusatan kekuatan 

dalam mencapai tujuan tertentu. Strategi 

kampanye adalah suatu bentuk khusus dari 

strategi politik yang bertujuan memperoleh 

kekuasaan dan pengaruh sebanyak 

mungkin melalui cara memperoleh hasil 

yang baik dalam pemilu dan dapat 

mendorong kebijakan yang mengarah 

kepada perubahan di masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif untuk meneliti 

bagaimana kedalaman fenomena yang 

terjadi serta tipe penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya 

adalah mengkaji bagaimana kinerja yang 

dilakukan Muslimat NU dalam melakukan 

strategi pemenangan terhadap pasangan 

Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim 2018. 

Data yang diperoleh kemudian 

dikelompokkan dan dianalisis untuk 

menjawab semua pertanyaan penelitian. 

Pengaruh Muslimat NU 

 Muslimat NU adalah salah satu 

Badan Otonom NU yang beranggotakan 

kaum perempuan. Di Jawa Timur 

Muslimat NU adalah salah satu organisasi 

yang cukup memiliki tempat di hati 

masyarakat Jawa Timur. Yang membuat 

Muslimat NU mudah diterima oleh 

masyarakat Jawa Timur tentu karena 

Muslimat NU adalah bagian dari NU. 

Sebagian besar masyarakat Jawa Timur 

adalah masyarakat Nahdliyin. Sehingga 

segala macam yang berhubungan dengan 

NU dapat berjalan berdampingan dengan 

kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa 

Timur termasuk Muslimat NU. Tidak 

terkecuali dalam bidang politik. Muslimat 

NU juga memiliki pengaruh yang besar 

dalam keterkaitannya di bidang politik. 

Muslimat NU memiliki modal dan 

keunggulan dibanding organisasi lain 

termasuk partai politik. Yang pertama, 

jumlah massa yang besar, solid, strategis 

dan hierarkis dari tingkat wilayah hingga 

anak ranting. Di Jawa Timur, Muslimat 

NU memiliki 43 cabang di 

Kabupaten/Kota, 531 anak cabang yang 

tersebar di pelbagai kecamatan, dan 6667 

ranting di tingkat desa/kelurahan. 

Muslimat NU Jawa Timur memiliki 

anggota aktif sebanyak 4.211.350 orang 

dan memiliki lebih dari 10.000 majelis 

ta’lim. Massa yang dimiliki Muslimat NU 

menyebar dari tingkat atas hingga akar 

rumput. Yang kedua, Muslimat NU adalah 

organisasi keagamaan sehingga Muslimat 

NU berjalan atas kesukarelaan, tidak 

dibayar dan tidak mau mendapatkan 
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bayaran. Yang ketiga, mudahnya Muslimat 

NU diterima dan membaur dalam 

kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. 

Muslimat NU lebih muda diterima 

masyarakat melalui kegiatan amaliyah 

Nahdliyin. Yang keempat, Muslimat NU 

memiliki media politik yang sudah ada, 

tidak dibuat-buat dan memiliki frekuensi 

pertemuan yang cukup rutin baik di tingkat 

atas maupun rutinas majelis ta’lim di 

setiap kampung. 

Dalam  Pilkada Serentak 2018 yang 

lalu, kader Muslimat NU yang 

memenangkan Pilkada bukan hanya 

Khofifah Indar Parawansa. Di Jawa Timur 

setidaknya ada 5 Kabupaten/Kota yang 

kursi kepala daerahnya dimenangkan 

kader Muslimat NU. Kelimanya adalah Ika 

Puspitasari yang menjabat sebagai Ketua 

Bidang Sosial PC Muslimat NU 

Kabupaten Mojokerto yang berhasil 

menjadi Bupati Mojokerto. Kemudian Hj. 

Mundjidah Wahab yang berhasil 

memenangkan Pemilihan Bupati Jombang, 

Hj. Mundjidah Wahab adalah Ketua PC 

Muslimat NU Kabupaten Jombang. 

Selanjutnya adalah Ana Muawanah yang 

merupakan Bupati Bojonegoro terpilih. 

Ana Muawanah adalah Sekretaris 

Muslimat NU Pusat. Kemudian Hj Puput 

Tantriana Sari yang menjabat sebagai 

Ketua Dewan Penasehat Muslimat NU 

Kabupaten Probolinggo yang berhasil 

menjadi Bupati Probolinggo. Selanjutnya 

adalah Hj. Lilik Muhibah yang merupakan 

Wakil Walikota Kediri terpilih. Hj. Lilik 

Muhibah adalah Ketua PC Muslimat NU 

Kota Kediri. Berhasilnya para kader 

Muslimat NU menunjukkan jika organisasi 

perempuan seperti Muslimat NU mampu 

dengan baik mengoptimalkan massa dan 

kekuatannya dalam suatu pemilihan 

umum. Massa yang dimiliki dengan 

diimbangi loyalitas dan partisipasi politik 

yang tinggi menjadikan Muslimat NU 

mampu menjadi kekuatan politik baru. 

Dukungan Muslimat NU kepada 

Khofifah-Emil 

  Dukungan Muslimat NU kepada 

Khofifah-Emil disebabkan oleh dua hal 

yaitu karena alasan sosiologis dan alasan 

rasional. Alasan sosiologis yang melatar 

belakangi dukungan Muslimat NU kepada 

Khofifah-Emil adalah karena rasa 

kecintaan anggota kepada pemimpinnya. 

Kedekatan emosional antara anggota 

Muslimat NU kepada Khofifah Indar 

Parawansa inilah sehingga tercipta 

hubungan patron-client diantara keduanya. 

Khofifah Indar Parawansa sebagai seorang 

patron memiliki kuasa dan posisi strategis 

sebagai pemimpin dalam suatu organisasi. 

Sementara anggota Muslimat NU yang 

menempatkan dirinya sebagai client 

memiliki loyalitas yang diwujudkan 

dengan dukungannya kepada Khofifah. 
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Bagi Muslimat NU mendukung Khofifah 

Indar Parawansa adalah fardlu ain dan 

suatu keharusan atas dasar loyalitas dan 

solidaritas sesama organisasi.  

Jaringan emosional itu pula yang 

juga ditunjukkan Muslimat NU kepada 

Emil Dardak. Bagi Muslimat NU, 

siapapun yang menjadi wakil Khofifah 

haruslah didukung. Terkait modal sosial 

lain yang dimiliki Emil seperti muda, 

cerdas dan kompeten, Musliamat NU 

menganggapnya sebagai suatu nilai 

tambah. Hal ini sama dengan yang 

dijelaskan Ruddy (2007) bahwa dalam 

suatu jaringan emosional terjadi hubungan 

yang saling menerima dengan mengurangi 

berbagai ego dan kepentingan pribadi 

dengan cara-cara yang terpola secara 

tradisional. Emil Dardak telah dipilih oleh 

partai pengusung untuk menjadi wakil 

Khofifah Indar Parawansa. Maka, mau 

tidak mau seluruh anggota Muslimat NU 

haruslah tetap mendukung Emil Dardak 

sebagai konsekuensi terhadap 

dukungannya kepada Khofifah. Mereka 

harus mengesampingkan keinginan dan 

kepentingan pribadinya dan harus tetap 

mendukung siapapun yang telah dipilih 

oleh Khofifah dan partai pengusungnya. 

  Selain alasan sosiologis, Muslimat 

NU juga menilai sebab dukungannya 

kepada Khofifah-Emil juga karena alasan 

rasional. Alasan rasional yang dimaksud 

Muslimat NU adalah track record, 

pengalaman, capaian dan kinerja yang 

telah dilakukan kubunya selama ini. 

Keberhasilan Khofifah saat menjabat 

sebagai Menteri Sosial di Kabinet 

Indonesia Kerja dinilai Muslimat NU 

sebagai modal yang penting. Khofifah 

dianggap mampu menjalankan dengan 

baik tugasnya saat menjadi menteri sosial. 

Melalui berbagai program dan langkah 

yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat 

banyak. Misalnya Program Keluarga 

Harapan (PKH) yang sangat membantu 

keluarga-keluarga miskin dan kurang 

mampu di Indonesia. Begitu pula dengan 

Emil Dardak, Emil yang merupakan 

mantan Bupati Trenggalek juga memiliki 

capaian yang baik. Emil dianggap sebagai 

pemimpin muda yang cerdas dan 

revolusioner saat membawa Kabupaten 

Trenggalek menjadi kabupaten yang lebih 

baik. Selain itu, program kerja dan visi 

misi Khofifah-Emil juga sangat relevan 

terhadap isu dan masalah yang dialami 

masyarakat saat ini terutama masalah 

kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran 

dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

 

Kinerja Muslimat NU dalam Strategi 

Pemenangan Khofifah-Emil. 

 Keterlibatan Muslimat NU dalam 

strategi pemenangan Khofifah-Emil dinilai 
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cukup memiliki andil dalam 

memenangkan Khofifah-Emil. Tim 

Pemenangan Khofifah-Emil bahkan 

menyebut Muslimat NU jauh lebih militan 

dan totalitas dalam mendukung dibanding 

partai politik pendukung. Survei internal 

tim pemenangan Khofifah sepekan 

sebelum hari  pemungutan suara 

mendapatkan angka 60% pemilih 

Khofifah-Emil adalah kaum perempuan. 

Khofifah Indar Parawansa mengatakan 

bahwa hal itu tidak bisa dilepaskan dari 

pengaruh dan keterlibatan Muslimat NU. 

Dalam Pilgub Jatim 2018 KPU Daerah 

Jawa Timur menetapkan Khofifah-Emil 

sebagai pemenang dengan perolehan suara 

mencapai 10.465.218 suara atau dengan 

persentase 53,55%.  

Peranan dan Kinerja Muslimat NU 

dalam menjalankan strategi pemenangan 

dilaksanakan dengan rencana dan strategi 

yang matang. Yang pertama, strategi 

penguatan figur Nahdliyin untuk mendapat 

suara NU. Potensi suara NU dalam Pilgub 

Jatim 2018 sangatlah besar. Hal itu 

dikarenakan masyarakat Jawa Timur yang 

sebagian besar merupakan warga 

Nahdliyin. Ditambah lagi, praktik 

hubungan patron-client yang sangat kental 

dalam segala aspek kehidupan termasuk 

pilihan politik. Hal itu yang sejak awal 

disadari oleh Muslimat NU sebagai 

kantung suara yang harus dioptimalkan. 

Terlebih dalam Pilgub Jatim 2018 suara 

NU juga terpecah menjadi dua karena 

Saifullah Yusuf juga merupakan elit 

PBNU yang didukung oleh banyak kyai 

dan ulama NU. Ditambah lagi, Saifullah 

Yusuf juga sejak awal telah membuat 

tagline diri sebagai cicit pendiri NU. 

Strategi yang digunakan untuk 

mendongkrak suara Nahdliyin untuk 

memilih Khofifah-Emil adalah dengan 

menguatkan image dan branding Khofifah 

sebagai kader dan warga Nahdliyin sejati. 

Cara yang dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan jabatannya sebagai ketua 

Muslimat NU serta menjalin komunikasi 

politik dengan ulama dan pondok 

pesantren NU seperti dukungan 

KH.Solahudin Wahid dan Tebuireng. 

Dukungan dan kedekatan Khofifah dengan 

Tebuireng yang kemudian ditunjukkan ke 

publik, agar tercipta narasi Khofifah 

bersama dengan Tebuireng, dan Tebuireng 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

berdirinya NU.  

Yang kedua, strategi penggunaan 

busana untuk penguatan image dan 

branding diri. Menurut Firmanzah (2012) 

image sangat erat kaitannya dengan 

identitas karena image adalah identitas 

yang melekat dan cerminan terhadap 

watak dan perilaku. Itu pula yang 

dilakukan Muslimat NU untuk 

menguatkan image Khofifah Indar 
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Parawansa. Selain dengan aktivitas dan 

perilakunya, image politik Khofifah juga 

direpresentasikan dengan pakaian yang ia 

kenakan yakni dengan pakaian putih 

dengan jilbab segi empat berwarna putih 

pula. Muslimat NU pula yang kemudian 

mengenalkan slogan dan tagline kampanye 

coblos sing jilbab putih. Makna putih 

dalam pakaian Khofifah adalah penegasan 

image bersih, suci, universal, muslimah 

moderat dan sederhana. Selain itu, makna 

pakaian putih adalah simbol satire politik 

yang  ditujukan kepada lawan politiknya 

yakni Puti Guntur yang mencoba 

memadukan nasionalisme dengan religius 

melalui pakaian  yang ia kenakan.  

Yang ketiga, strategi mendongkrak 

suara dengan Jokowi effect. Image politik 

yang juga dibangun Khofifah adalah 

“Khofifah orangnya Jokowi”.Salah satu 

modal sosial yang dimiliki Khofifah 

adalah kedekatannya dengan Jokowi 

selama ini. Sejak Pilpres 2014, Khofifah 

merupakan orang yang aktif dalam 

mendukung Jokowi. Khofifah bahkan 

masuk sebagai bagian dari Tim 

Pemenangan Jokowi-JK sebagai juru 

bicara. Kedekatan Khofifah dan Jokowi 

berlanjut saat Khofifah menduduki kursi 

Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Kerja. 

Prestasi dan reputasinya yang baik dalam 

memimpin kementerian juga sering dipuji 

Jokowi. Khofifah dengan sangat baik, 

mampu memanfaatkan setiap momentum 

saat dirinya menjabat sebagai Menteri 

Sosial. Kedekatan dengan Jokowi inilah 

yang juga bagian dari modal Khofifah 

untuk merebut hati masyarakat Jawa 

Timur. Muslimat NU sendiri menyebutnya 

dengan istilah “Jokowi Effect”. Istilah 

Jokowi effect sendiri bukan hal yang baru. 

Istilah tersebut merujuk pada kedekatan 

seseorang dengan Jokowi yang mampu 

memberikan efek meningkatnya tingkat 

popularitas dan keterpilihan seseorang 

dalam pemilihan umum. Daya tarik 

masyarakat Jawa Timur terhadap sosok 

Jokowi dapat dibuktikan dengan perolehan 

suara Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 di 

Jawa Timur yang mencapai 11.669.313 

suara ( 53,17%). Bagi Tim Pemenangan 

termasuk Muslimat NU, basis pendukung 

Jokowi di Jawa Timur cukup besar. Hal itu 

pula yang dimanfaatkan bagi Tim 

Pemenangan Khofifah-Emil untuk merebut 

suara pendukung Jokowi. 

Yang keempat, Strategi dalam 

menghadapi isu negative campaign. Dalam 

massa kampanye Khofifah selalu 

dihadapkan dengan isu negative campaign 

yakni isu Khofifah yang dianggap selalu 

gagal dan isu politik gender. Sebagai 

Calon Gubernur yang sudah tiga kali 

mengikuti kontestasi pilgub Jatim, 

Khofifah Indar Parawansa juga rentan 

menerima citra buruk dari masyarakat. 
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Namun, jauh di awal sebelum Khofifah 

Indar Parawansa mendaftar ke KPU, 

tagline “Wes Wayahe” sudah menjadi 

slogan Khofifah. Slogan tersebut 

bermakna memberi pesan bahwa Khofifah 

sudah saatnya memimpin Jawa Timur dan 

tidak akan kalah untuk yang ketiga 

kalinya. Selain itu, Muslimat NU juga 

selalu mengkampanyekan bahwa majunya 

Khofifah sebagai calon Gubernur adalah 

wujud kecintaan dan pengabdian Khofifah 

bagi masyarakat Jawa Timur.  

 Bagi Muslimat NU memilih 

pemimpin menurut pemahaman agama 

tidak harus seorang laki-laki, dan 

perempuan boleh menjadi pemimpin. Hal 

itu didasari karena dalam agama islam 

kedudukan perempuan dan laki-laki adalah 

sama. Di dalam NU, pembahasan isu 

perempuan dan laki-laki sebagai pemimpin 

sudah final. Dan dalam Muslimat NU itu 

tidak lagi menjadi perdebatan. NU sendiri 

telah sepakat bahwa kepemimpinan 

perempuan tidak menjadi masalah 

terutama di Indonesia. Yang kelima, 

strategi mendongkrak popularitas Emil 

Dardak dengan melibatkan Arumi Bachsin 

dalam setiap kampanye dan kegiatan 

Muslimat NU. Dibanding dengan 

Khofifah, popularitas Emil Dardak lebih 

rendah. Nama Emil Dardak hanya dikenal 

di masyarakat tertentu, seperti masyarakat 

di kawasan pesisir selatan dan generasi 

milenial. Tetapi, Emil Dardak masih 

kurang dikenal di wilayah lain. Hal itu 

bukan tanpa alasan, Emil Dardak adalah 

tokoh baru di Jawa Timur. Namanya mulai 

dikenal luas oleh masyarakat baru tahun 

2015 silam, kala ia berhasil menjadi 

Bupati termuda di Indonesia dan 

memimpin Kabupaten Trenggalek. 

Muslimat NU menyadari betul, jika nama 

Emil Dardak harus terus diangkat. Bagi 

para anggota Muslimat NU sendiri yang 

notabenenya merupakan kaum ibu, nama 

Emil Dardak masih belum terlalu dikenali. 

Strategi yang dilakukan Muslimat NU 

untuk ikut serta meningkatkan popularitas 

Emil Dardak adalah dengan menggunakan 

Arumi Bachsin. Nama Arumi sebagai 

mantan artis sinetron jauh lebih dikenali 

terutama di kaum ibu. Dalam setiap 

kegiatan kampanye Muslimat NU, Arumi 

selalu diikutsertakan. Arumi selalu 

mengenakan pakaian khas Muslimat NU 

dengan pakaian batik dan kerudung serba 

putih.  Keterlibatan Arumi Bachsin dinilai 

Muslimat NU sebagai modal sosial yang 

efektif untuk meningkatkan popularitas 

Emil Dardak. 

Yang keenam, strategi menjadikan 

kader Muslimat NU yang merupakan 

kaum ibu sebagai agen untuk kampanye 

door-to-door untuk menyasar segmen 

kaum milenial dan segmen keluarga. 

Dalam suatu hubungan keluarga, ibu 
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memiliki peranan yang cukup sentral. 

Muslimat NU yang kadernya merupakan 

kaum ibu, memanfaatkannya dengan 

menjadikan kadernya sebagai agen 

kampanye dalam lingkungan sekitar 

termasuk keluarga. Dalam keluarga, ibu 

nantinya akan mempengaruhi suara 

anggota keluarganya termasuk anak-

anaknya yang merupakan kaum milenial 

yang memiliki tingkat partisipasi politik 

yang rendah. Yang ketujuh, strategi 

menggaet suara dari kelompok non-

Muslimat NU dengan berkampanye dan  

ikut serta dalam kegiatannya seperti pada 

kelompok Aisiyah Muhammadiyah dan 

perempuan non-Muslimat.  

Yang kedelapan,Strategi 

memobilisasi massa Muslimat NU. 

Hubungan Muslimat NU yang ada di Pusat 

sampai ke anak cabang juga solid. 

Muslimat mempunyai pola kepemimpinan 

yang kuat antar jenjang organisasinya. 

Dengan memiliki majelis ta’lim hingga 

lebih dari 10.000. Artinya, Muslimat NU 

Wilayah Jawa Timur memiliki aktivitas 

dan kegiatan rutin dari masing-masing 

bidang yang sudah terlaksana dan terpola. 

Atau dengan kata lain, meskipun tidak 

dalam momen-momen Pemilihan 

Gubernur, Muslimat NU sudah memiliki 

media-media pertemuan yang efektif dan 

dapat digunakan untuk komunikasi dan 

promosi satu sama lain.  

Yang kesembilan, Strategi menjaga 

suara dengan penugasan saksi di setiap 

TPS. Untuk meminimalisir kecurangan 

yang ada, Muslimat NU tidak hanya 

membebankan saksi dimasing-masing TPS 

dari perwakilan partai politik pengusung. 

Muslimat NU menurunkan seorang saksi 

yang tersebar di setiap TPS. Muslimat NU 

menamainya dengan istilah saksi luar. 

Para saksi inilah yang bertugas mengawasi 

dan menjaga suara pasangan Khofifah-

Emil saat proses pemungutan suara 

berlangsung di TPS. Saksi di masing-

masing TPS kemudian menyetorkan foto 

hasil C-1 kepada Ketua Muslimat di 

masing-masing desa. Dari desa, foto C-1 

kemudian disetor ke Muslimat NU 

Kecamatan, kemudian ke Kabupaten dan 

berakhir di Muslimat NU tingkat Wilayah 

Jawa Timur. Para saksi yang menjaga di 

masing-masing TPS diberikan imbalan 

sebesar 100.000 rupiah. Biaya para saksi 

yang berada di TPS dibebankan Muslimat 

NU pada Muslimat NU di tingkat wilayah 

kecamatan masing-masing. 

Kesimpulan 

  Keterlibatan Muslimat NU dalam 

pemenangan Khofifah-Emil pada Pilgub 

jatim 2018 sangatlah besar. Muslimat NU 

mampu memanfaatkan modal dan 

kekuatan internal yang dimilikinya untuk 

melakukan strategi pemenangan. Muslimat 

NU memiliki dua alasan dalam 
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mendukung Khofifah. Alasan yang 

pertama adalah alasan sosiologis karena 

Khofifah adalah bagian dari Muslimat NU. 

Kedekatan emosional di antara keduanya 

akhirnya menciptakan solidaritas dan 

loyalitas. Bahkan, membentuk pola 

hubungan patron-client. Khofifah 

menempatkan dirinya sebagai patron yang 

memiliki kekuasaan karena ia adalah 

seorang pemimpin. Sedangkan client 

adalah para anggota Muslimat NU yang 

memiliki modal loyalitas. Sedangkan 

alasan rasional yang melatarbelakangi 

dukungan Muslimat NU kepada Khofifah 

adalah karena capaian dan pengalaman 

Khofifah-Emil. Saat Khofifah berhasil 

memimpin Kementerian Sosial dan Emil 

Dardak saat memimpin Kabupaten 

Trenggalek yang saat itu adalah wilayah 

tertinggal. 

  Strategi pemenangan yang 

dijalankan Muslimat NU sangatlah efektif 

dan memiliki andil yang besar. Dalam 

menjalankan strategi pemenangan 

pasangan Khofifah-Emil, Muslimat NU 

menggerakkan seluruh anggotanya dari 

tingkat wilayah hingga anak ranting. 

Muslimat NU menjalankan strategi 

pemenangan dengan berbagai cara seperti 

strategi penguatan figur Nahdliyin untuk 

mendapat suara NU, strategi penggunaan 

busana untuk penguatan image politik, 

strategi mendongkrak suara dengan Jokowi 

Effect , strategi dalam menghadapi isu-isu 

negative campaign seperti isu rakus 

jabatan, kegagalan tiga kali dan isu politik 

gender, strategi penggunaan figur Arumi 

Bachsin untuk meningkatkan popularitas 

Emil Dardak, strategi  merebut potensi 

suara milenial, strategi dalam menggaet 

suara dari kelompok non-Muslimat, 

strategi memasuki segmen keluarga 

dengan memanfaatkan kader Muslimat NU 

sebagai agen kampanye, promosi dan 

upaya memobilisasi massa Muslimat NU, 

dan penugasan saksi di tiap TPS sebagai 

strategi mengawasi dan mengamankan 

suara paslon.  

 Menurut Schorder (2003), Strategi 

politik adalah cara digunakan untuk 

mewujudkan tujuan politik. Schorder juga 

menambahkan jika yang memiliki 

kepentingan dalam menjalankan strategi 

politik bukan hanya pemerintah maupun 

partai politik saja. Melainkan juga  

kelompok-kelompok non-pemerintahan 

dan non-partai politik yang memiliki peran 

dan tujuan politik yang serupa. 

Keterlibatan Muslimat NU dalam strategi 

pemenangan pasangan Khofifah-Emil 

mencerminkan bagimana strategi politik 

itu tidak hanya dijalankan oleh partai 

politik saja. Mesin partai yang dijalankan 

untuk melakukan strategi pemenangan 

juga memiliki keterbatasan dan 

kelemahan. Ditambah lagi, jika wilayah 
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yang menjadi objek pertarungan politik 

tidak memiliki dominasi partai politik. 

Keterlibatan Muslimat NU dalam 

menjalankan strategi pemenangannya di 

Jawa Timur, adalah bentuk realitas jika 

kelompok sosial di luar pemerintahan dan 

partai politik juga memiliki kekuatan yang 

sama. Berbagai modal yang dimiliki 

Muslimat NU seperti jumlah massa yang 

besar, karakteristik wilayah dan 

masyarakat yang sesuai dan  jaringan yang 

baik mampu dimanfaatkan dengan baik. 

  Namun, berbagai modal yang 

dimiliki Muslimat NU dalam 

melaksanakan strategi pemenangan 

pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub 

Jatim 2018 bukan serta-merta menjadi 

kekuatan politik tanpa cela. Jawa Timur 

dikenal sebagai basis wilayah Nahdlatul 

Ulama. Dominasi NU di Jawa Timur 

dalam politik bahkan lebih besar dari 

peranan partai politik. Fakta menunjukkan 

jika sejak Pilgub Jatim dilaksanakan secara 

langsung 2008 silam hingga sekarang. 

Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur 

terpilih selalu kader NU. Nahdlatul Ulama 

telah mampu bertransformasi menjadi 

organisasi yang terlibat secara aktif dalam 

proses politik praktis, termasuk dalam 

Pemilihan Gubernur. Hal itu tentu 

mempermudah Muslimat NU melakukan 

strategi pemenangannya di wilayah Jawa 

Timur dengan wilayah yang memiliki 

karakteristik yang serupa dengan ideologi 

organisasinya. Muslimat NU mampu 

diterima dan membaur dalam kehidupan 

sosial masyarakat Jawa Timur.  

 Itu artinya, strategi pemenangan 

yang dilakukan oleh Muslimat NU juga 

harus memiliki kesesuaian dengan wilayah 

dan masyarakatnya. Jika Di Jawa Timur 

modal yang dimiliki Muslimat NU dalam 

melaksanakan strategi pemenangan 

mampu dijalankan dengan baik karena 

karakteristik wilayah yang mendukung, 

maka itu semua tidak akan terjadi di 

wilayah lain. Wilayah yang sesuai dengan 

objek politik Muslimat NU adalah wilayah 

dengan basis NU yang kuat. Namun jika 

strategi pemenangan ini diaplikasikan di 

wilayah NU yang minoritas meskipun 

Muslimat NU masih ada di wilayah itu, 

tentu hasilnya bisa jadi tidak akan seefektif 

di Jawa Timur. Misalnya, di wilayah DI 

Yogyakarta yang merupakan basis 

Muhammadiyah, di DKI Jakarta yang 

penduduknya lebih kompleks dan 

heterogen dalam memiliki afiliasi 

organisasi keagamaan, dan di wilayah 

yang jumlah penduduk muslimnya 

minoritas seperti di NTT, Sulawesi Utara 

dan Papua. Barangkali di wilayah tersebut 

masih ada Muslimat NU, namun potensi, 

pengaruh dan kekuatannya tidak jauh lebih 

besar dibanding di wilayah  dengan basis 

NU seperti Jawa Timur. 
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