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RINGKASAN 
 
 
Model politik aliran pada pemilu legislative 2009 tidak lagi bisa menjelaskan 

fenomena perilaku memilih yang terjadi. Pemilih Santri tidak lagi setia memilih partai 
Islam, begitupun pemilih Abangan tidak lagi setia memilih partai Nasionalis. Di sisi 
lain fenomena yang tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia terus 
bermunculuan seperti pindah partai, money politics, dan penurunan suara partai dalam 
pemilu. Faktor yang dikaji meliputi kesadaran, pemahaman, sikap dan perilaku elit 
politik dan warga  tentang partai politik dalam pemilu legislatif. Peneliti juga 
melakukan eloborasi model perilaku memilih yakni meliputi: keterikatan dengan 
partai, pola panutan, pemaham ideologi, makna figur partai, dan rasional ekonomi 
memilih, sehingga terkonstruksi paradigma, asumsi dan konsep politik aliran yang 
baru yang lebih representatif.  

Penentuan objek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu di Kota Malang. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis Data diperlukan adalah data 
primer dan sekunder. Subyek Penelitian adalah KPUD, partai politik dan masyarakat 
pemilih, sedangkan yang menjadi informan adalah Ketua beserta anggota KPUD,  
Ketua DPD/DPC Partai Politik, Ketua Fraksi DPRD, masyarakat pemilih sebagai key 
informan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Pada 
tahun pertama teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, 
wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data dilakukan 
secara diskripsi kualitatif. Pada Tahun ke dua, metoda akan lebih difokuskan pada 
Focus Group Discussion dengan melibatkan para pemerihati politik, dan melakukan 
diseminasi kepada public untuk mendapatkan input yang lebih luas.  

Hasil penelitian pada tahun pertama telah ditemukan: (1) permasalahan politik 
aliran, (2) Draf model politik aliran baru dalam perilaku memilih, (3) faktor penyebab 
bergesernya politik aliran meliputi pemahaman, sikap dan perilaku partai politik dan 
masyarakat pemilih selama ini. Pada tahun ke dua menemukan bahwa (1) afilasi 
politik pemilih berdasar aliran (ideologis) pada pemilu 2009 di Kota Malang,  sudah 
mengalami kekaburan. Di sisi lain, adanya tuntutan bagi partai untuk memenuhi 
electoral threshod (1999) atau parliamentary threshod (2004) agar tidak tergusur 
dalam pentas politik pemilu berikutnya. Hal tersebut menjadi penyebab pemilih 
berperilaku praktis-pragmatis, disamping dorongan dari perubahan dalam sistem 
pemilu. Hasil pemilu menunjkan bahwa dikotomi Islam vs Nasionalis, tidak lagi kaku 
karena baik pemilih Santri maupun abangan tidak lagi mendasarkan pilihannya pada 
basis ideologis partai baik Islam maupun Nasionalis. (2) Fenomena berkembangnya 
perilaku pemilih praktis pragmatis telah mendorong partai mengaburkan identitas 
ideologis dan mengambil spektrum pemilih yang lebih heterogen (catch all party), 
dalam jangka panjang telah menghancurkan bangunan politik aliran yang selama 
bertahun-tahun berkembang. Perilaku pemilih yang praktis pragmatis ini bisa dilihat 
dari basis penentuan pilihan partai politik pemilih yang tidak lagi mendasarkan diri 
pada politik aliran (santri memilih partai Islam, dan abangan memilih partai 
Nasionalis). Perilaku memilih pada pemilu legislative 2009 lebih didasarkan pada 
tokoh-tokoh popular partai politik, dan pertimbangan ekonomi. Kondisi ini 
memunculkan pola politik baru dalam perilaku memilih pada pemilu legislative 2009 
yang berupa perilaku politik “rasional ekonomi. 

Key Words: Model Politik Aliran, Partai Politik, Islam, Nasionalis 
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BAB 1.  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perilaku memilih di Kota Malang pada pemilu pasca Orde Baru tidak lagi 

mencerminkan politik aliran (Liddle dan Mujani, 2007). Perilaku memilih masyarakat 

lebih didorong oleh kepentingan pragmatis, transaksional dan jangka pendek, 

begitupun partai politik tidak lagi mengedepankan visi, misi, dan program partai yang 

mencerminkan ideologi partai (Nurjaman, 2011). Konstruksi politik aliran hasil 

pemilu 2009 di Kota Malang menunjukan adanya perubahan (Nurjaman, 2014). 

Akibatnya proses politik menjadi tidak berkualitas, kepentingan warga semakin 

terabaikan. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya biaya politik, rendahnya 

partisipasi dan kepercayaan publik. Lebih jauh kebijakan-kebijakan yang berpihak 

pada rakyat semakin sedikit, sementara kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota 

Dewan semakin marak.  

Berbeda dengan partai dan pemilih di negara-negara maju yang sangat rasional 

dan bertanggung jawab, di Indonesia, khususnya di Kota Malang   partai dan pemilih 

tanggung jawabnya sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku memilih 

masyarakat masih berbasis primordial dan pragmatis (Nurjaman, 2012). Lebih jauh 

hal ini disebabkan oleh semakin bergesernya pola politik aliran dalam menstrukturkan 

perilaku memilih masyarakat. Pemilih santri tidak lagi konsisten memilih partai Islam, 

begitu pun pemilih abangan tidak lagi konsisten memilih partai Nasionalis. Kondisi 

ini tidak kondusif bagi kehidupan politik baik nasional maupun lokal. Dampak nyata 

yang dirasakan adalah dirugikannya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayan 

publik yang lebih baik. 

Kota Malang merupakan salah satu Kota yang merupakan basis pemilih Santri 

tradisional dan juga pemilih abangan yang sangat konsisten dengan piliha partai 

politik. Pada pemilu 2009, konsistensi pilihan politik masyarakat, baik santri maupun 

abangan, mulai menunjukkan ketidakkonsistenan. Partai-partai Islam dan Nasionalis 

yang lulus threshold mengalami penurunan suara yang signifikan. PKB yang 

mewakili partai Islam tradisional pada pemilu 2004 memperoleh suara 17,36% 
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menjadi 10,30% pada pemilu 2009, sementara PDI-P pada pemilu 2004 mendapat 

25,84% menjadi 20,69% pada pemilu 2009.  

Oleh karena itulah perlu dilakukan penelitian tentang ” Rekonstruksi Model 

Politik Aliran Dalam Perilaku Memilih Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Malang” 

untuk menemukan model baru politik aliran selama ini yang kurang memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu politik, khususnya partai dan sistem kepartaian. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang diteliti akan 

dirinci dalam pertanyaan penelitian II sebagai berikut. 

 (1) Asumsi apakah yang dapat digunakan untuk menjelaskan pemahaman sikap, dan 

perilaku pemilih terhadap politik aliran dalam perilaku memilih? 

(2) Paradigma apa yang dapat digunakan dalam  merekonstruksi model politik aliran 

dalam perilaku memilih? 

(3) Bagaimana pembuktian politik aliran gagal membangun perilaku memilih yang 

akuntable? 

(4) Temuan apa yang dapat dijelaskan untuk merekonstruksi model politik aliran 

dalam perilaku memilih? 

1.3. Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Melakukan rekonstruksi terhadap politik aliran dalam perilaku pemilih 

yang merupakan hasil elaborasi model yang ada selama ini.  

2. Menemukan konsep-konsep baru tentang politik aliran dalam perilaku 

memilih yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas demokrasi.  

1.4. Urgensi Penelitian 

 Penelitian ini memiliki kontribusi mendasar pada kajian partai dan sistem 

kepartaian, khusunya teori voting behavior. Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk: (1) memperkaya kajian tentang perilaku memilih sebagai bagian 

kajian partai dan sistem kepartaian, (2) mengisi ruang kosong atas konsep perilaku 

memilih yang ada selama ini, (3) memperluas penerapan konsep-konsep perilaku 

memilih dalam kajian partai dan sistem kepartaian, dalam  perilaku memilih dalam 

pemilu yang mengarah pada akuntabilitas demokratisasi. 

1.5. Temuan yang Ditargetkan 
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Hasil yang ditargetkan dari rekosntruksi model politik aliran dalam perilaku 

memilih  adalah: 

 (1) Rekonstruksi baru model politik aliran dalam perilaku memilih yang merupakan 

hasil elaborasi model yang ada selama ini.  

(2) melahirkan paradigma, asumsi, dan konsep sebagai hasil elaborasi model politik 

aliran sebelumnya.  
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BAB 2. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Peta politik di Indonesia sulit dilepas dari pertarungan kelompok Islam versus 

nasionalis. Polarisasi Islam-nasionalis ini biasanya merujuk pada politik aliran yang 

diteoritisasi Clifford Geertz pada 1950-an. Inti dari teori ini adalah adanya kesamaan 

ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif 

mengikuti asumsi politik aliran, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai 

penganut muslim kurang taat cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan 

kelompok santri dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam.  

2.1. Konsep Politik Aliran 

Politik aliran merupakan istilah umum yang dipakai ketika merujuk pada term 

“political cleavages”, walau sebenarnya agak kurang tepat namun karena ketiadaan 

padanan kata yang serupa, politik aliran dipakai untuk memberi arti pada  term 

political cleavages tersebut.  Sejak pertama kali konsep politik aliran ini dikemukakan 

oleh penemunya yaitu Cliford Geertz, walau dengan beragam kritik, sampai sekarang 

politik aliran terus menjadi alat utama dalam studi politik Indonesia. Geertz memberi 

makna secara inplisit pada pola politik aliran sebagai bentuk pentranlasian 

pembilahan socio-religy yaitu: santri—abangan—priyayi kedalam bentuk institusi 

politik berupa partai politik Islam dan Nasionalis.  

Melalui pendekatan Budaya, Clifford Geertz (1960) dalam penelitiannya di 

Mojokuto Jawa Timur, menyusun kategorisasi masyarakat kedalam trikotomi yaitu 

Santri, Priyayi, dan Abangan. Penelitian jenis antropologi yang dilakukan Geertz di 

Mojokuto mulai Mei 1953 sampai September 1954 ini menghasilkan konstruksi nalar 

Jawa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan sosial, politik, dan budaya di 

Indonesia. Trikotomi Agama Jawa itulah yang sampai sekarang terus disebut-sebut 

dalam wacana sosial, politik, dan budaya di Indonesia dan menjadikannya referensi 

induk atas upaya ilmuwan sosial di belakangnya yang membedah tentang Jawa. 

Kekuatan utama Geertz mengungkap fenomena Agama Jawa adalah kemampuan 
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mendeskripsikan secara detail ketiga varian tersebut dan menyusun ulang dalam 

konklusi hubungan konflik dan integrasi yang logis dan utuh atas ketiga varian 

tersebut. 

2.2. Teori Perilaku Pemilih 

Teori perilaku politik adalah salah-satu aspek dari ilmu politik yang berusaha 

untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan 

politik seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku 

politik dapat diurai dalam tiga pendekatan utama yakni melalui pendekatan sosiologi, 

psikologi dan rasionalitas. Literatur umum sering menjadi rujukan para peneliti yang 

menekuni kajian perilaku pemilih yaitu, Elections and Voters, A Coparative 

Introduction (Martin Harrop and William L. Miller 1987), Voter’s Choice: Varieties 

of American Electoral Behavior (Gerald Pomper 1975),  An Introduction to Mass and 

Elite Political behavior (Oliver H. Woshinsky, 1995), The American Vote (Angus 

Campbell, et. al, 1966)). The Responsible Electorate: Rationality in Presidential 

Voting, (Key, V. O. 1966). Dengan tidak mengesampingkan pentingnya sumber 

terkini, karya-karya mereka  menjadi sumber pustaka acuan primer yang relevan 

sebagai basic bagi pemahaman teoritik tentang perilaku memilih.  

2.2.1. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis menolak penekanan pada individu seperti yang 

dilakukan pendekatan psikologis dengan identifikasi kepartaiannya. Menurut 

pendekatan sosiologis, prilaku voting akan lebih sesuai apabila dikaji berdasarkan 

pada basis kelompok (group basis of voting). Bagi pendekatan sosiologis, pilihan 

politik berbagai kelompok yang berbeda akan memilih  partai tertentu yang juga 

berbeda (Campbell, et. al, 1966).  Dengan demikian pemahaman tentang pola voting 

kelompok dapat dipahami berdasar posisi kelompok dalam masyarakat, sementara 

hubungan kelompok dengan partai politik sejalan dengan perkembangan partai politik 

itu sendiri bukan anggota masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fokus 

dari pendekatan sosiologi bukan pada individu pemilih, melainkan pada kelompok 

dan partai.   



 

6 
 

2.2.2. Pendekatan Psikologis (Party ID) 

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep dari psikologi—

terutama konsep sikap dan sosialisasi—untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut 

pendekatan ini para pemilih di AS menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan 

psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. 

Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian 

seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku 

politiknya  

 
Gambar 2.1. Proses Identifikasi Kepartaian 

 

Sumber: Martin Harrop and William L. Miller, Elections and Voters, A Coparative 
Introduction (Hongkong: The Mac Millan Press Ltd., 1987).  
 

Walaupun demikian, sikap bukanlah sesuatu yang bersifat begitu saja jadi, 

tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, dari mulai lahir sampai dewasa (Hyman, 

1969; Campbell, et. al, 1966). Pada tahap pertama, informasi pembentukan sikap 

berkembang pada masa anak-anak Anak-nak mulai mempersonifikasikan politik. Fase 

ini merupakan proses belajar keluarga. Anak-anak belajar dari orang tua tentang 

bagaimana perasaan orang tua mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik; 

bagaimana orang tua mereka menganggap isu-isu politik, dan sebagainya. Tahap 

kedua adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi 

situasi diluar keluarga, seperti di sekolah, antara kelompok-kelompok sebaya, dan 

sebagainya. Tahap ketiga, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok 

acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik, dan asosiasi-asosiasi lain. 
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2.2.3. Pendekatan Pilihan Rasional 

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan pemilih oleh ilmuan 

politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi 

analogi antara pasar (ekonomi) dengan perilaku pemilih (politik). Apabila secara 

ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos 

sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dengan 

perilaku politik pun anggota masyarakat akan dapat bertindak secara rasional pula, 

yakni memberikan suara ke OPP yang dianggap mendatangkan keuntungan atau 

kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudharatan yang 

sedikit mungkin (V.O.Key, 1966).  

2.3. Studi Pendahuluan 

Sejak pemilu demokratis pertama yang dilaksanakan tahun 1955 para ilmuan 

menganggap bahwa cleavages berbasis aliran masih menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku politik pemilih, dan berlangsung sampai pada pemilu 1971, 

1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dibawah rezim represif Orde Baru. Melangkah ke paruh 

ketiga politik Indonesia (Orde Reformasi) kekuatan politik aliran masih tetap 

dianggap punya pengaruh terhadap konstelasi politik di Indonesia, namun sudah mulai 

terjadi polemik. Sebagai contoh kasus, kutub yang tetap mendukung politik aliran 

direpresentasikan Dwight King (2003), dalam bukunya, “Half-Hearted Reform, 

Electoral Institutions and th Struggle fo Democracy in Indonesia, dan Anis Baswedan 

(2004), dalam tulisannya “Political Islam In Indonesia: Present and Future Trajectory”. 

King (2003) menyajikan sebuah diskusi yang menarik, dengan menggunakan  

analisis statistik berupa teknik analisis bivariate dan multiple regression untuk 

membandingkan hasil pemilu 1955 dan pemilu 1999. Data yang digunakan adalah 

data agregat nasional hasil pemilu, dan data geografis yang diuji dengan indikator-

indikator seperti urbanisasi, akitivitas pemerintah, keislaman, angka melek hurup, 

faktor ketidak merataan (inequality), dan program pembangunan. Kesimpulan yang 

dihasilkan adalah “adanya keberlanjutan politik aliran seperti fenomena pemilu 1955 

Orde Lama ke pemilu 1999 Orde Reformasi.” Begitu juga dengan Baswedan (2004), 

yang juga mantan bimbingannya King, dengan mengadopsi metodanya King berusaha 

membandingkan pola dukungan pemilih pada pemilu 1999 dan 2004.  

Baswedan menemukan adanya korelasi signifikan antara dukungan untuk 

partai Islam di setiap Kota dan Kabupaten selama dua pemilu. Secara sama, partai 
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Nasionalis dan Kristen mendapat dukungkan kuat di daerah daerah yang merupakan 

basis dukungan PDI-P.  Kesimpulan yang dikemukakan adalah “pada tingkat 

masyarakat masih ditemukan pola politik berbasis aliran, perubahan politik lintas 

aliran tidak ditemukan dalam pemilu 2004.” 

Sementara Bill Liddle dan Saeful Mujani (2007) dalam karyanya “Leadership, 

Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia”. Hasil yang berbeda 

dengan apa yang ditemukan King dan Baswedan, Liddle dan Mujani justru 

menemukan bahwa pengaruh orientasi keberagamaan atau aliran (pelaksanaan 

keberagamaan seorang muslim), pada suara hasil pemilu tahun 1999 dan 2004 sangat 

terbatas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Asep Nurjaman (2012) dimana suara 

partai Islam Di Kota dan Kabupaten Malang, baik secara individual mapun group 

ideologis, semakin menurun. Justru Liddle dan Mujani menemukan bahwa faktor 

kepemimpinan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku politik 

pemilih. Sementara Asep Nurjaman (2011) menemukan bahwa Paca Orde Baru, dari 

Pemilu ke pemilu, Perilaku Pemilih di Kota dan Kabupaten Malang semakin 

Pragmatis.  
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BAB 3. 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Perilaku memilih merupakan aspek yang menarik dalam sebuah pemilu,  baik 

di negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang selama beberapa 

dekade. Berkenaan dengan perilaku memilih di Indonesia, maka diperlukan sebuah 

kajian yang berdasarkan pada penelitian empiris hasil pemilu, yang dalam hal ini hasil 

pemilu 1999 dan 2004. Kenapa dipilih pemilu 1999 dan 2004, karena kedua pemilu 

tersebut merupakan pemilu demokratis setelah kejatuhannya rezim birokratik otoriter 

Orde Baru. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penomena dari perilaku 

memilih di Kota Malang. Hal ini dilakukan melalui analisis terhadap visi-misi, latar 

belakang ideologi,  dan platform partai politik, termasuk juga analisis terhadap dasar 

pertimbangan pemilih (sosiologis, pisikologis, atau rasional choice) dalam 

menentukan pilihan politiknya. Untuk tujuan ini, saya membangun kerangka 

konseptual yang diharapakan akan memberi gambaran yang jelas mengenai partai 

politik dan perilaku politik memilih. Berbagai konsep dan dalil diambil seperti teori-

teori  partai politik, sosiologi, psikologi, pilihan publik, perilaku politik untuk 

membangun sebuah kerangka konseptual. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih baik mengenai proses serta pola perubahan pilihan politik di Kota Malang. 

Perhatian khusus akan diberikan pada pergeseran politik pemilih dari partai-partai 

besar yang lulus electoral threshold pada pemilu 1999 dan pemenang10 besar pada 

pemilu 2004. 

Tujuan yang lebih detail dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Mencari pola umum pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam 

pemilu 2009 

2. Mencari Pola umum mengenai perubahan politik aliran dalam perilaku 

memilih pada pemilu 2009. Menentukan besaran dan arah umum 

perubahan politik aliran berdasarkan pada komposisi pemilih 1999, 2004 

dibandingkan dengan komposisi pemilih 2009. 

3. Menganalisis penyebab pergeseran pilihan politik dengan mempelajari 

motivasi yang melatarbelakangi keputusan untuk merubah atau tidak 

merubah pilihan politik. Hal ini dilakukan dengan mengkaji karakteristik 

pemilih yang melakukan dan tidak melakukan perubahan pilihan politik, 

serta pendapat, sikap, dan pengetahuan tentang partai politik yang 

mungkin menyebabkan dilakukannnya perubahan pilihan politik. 

3.2. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, maka manfaat bisa kita ambil adalah:  

1. Dapat memahami perkembangan politik aliran yang selama ini menjadi 

acua dari para ilmuan politik, khususnya, para indonesianist terkait dengan 

perilaku politik di Indonesia. 

2. Menemukan penjelasan baru terkait dengan perilaku politik memilih, yang 

selama ini selalu di identikan dengan politik aliran. Pemilih di Indonesia, 

khususnya di Jawa, para ilmuan selalu mendikotomikan pemilih Islam 

kedalam kelompok Partai Islam sementara pemilih abangan dimasukan ke 

dalam kelompok Partai Nasionalis 

3. Mendapatkan model baru terkait dengan perilaku politik aliran yang selama 

ini berkembang di Indonesia, khususnya Jawa. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan secara holistik dengan latar yang alamiah, 

mengeksplorasi secara mendalam, dan mengungkapkan fenomena yang tersembunyi 

tentang model politik aliran dalam perilaku memilih. Strauss dan Corbin (1997) dalam 

bukunya yang berjudul Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures 

and Techniques mengemukakan bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif adalah 

penelitan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau kuantitatif. Selanjutnya hal ini 

digunakan untuk membangun teori/konsep berdasarkan data yang digali dari lapangan 

secara induktif  (Grounded Theory ) Bogdan dan Biklen (1982).  Dengan cara induktif 

ini, peneliti menemukan pokok persoalan dan fenomena di lapangan yang sangat 

bernilai yang pada awalnya belum ditentukan peneliti. Untuk itu, peneliti menyusun 

abstraksi sebagai kekhususan yang terkumpul dan dikelompokkan melalui 

pengumpulan data.  Atas dasar pertimbangan metodologis tersebut, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif khususnya Grounded Theory dengan cara analisis 

induktif.  

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di daerah Kota Malang yang merupakan daerah 

pemilihan V Jawa Timur. Alasan daerah Kota Malang dijadikan sebagai lokasi 

penelitian adalah, Kota Malang merupakan basis dari pemilih partai politik yang 

berbasiskan Islam Tradisional dan Nasionalis, dan hasil kajian pada pemilu tahun 

2009 terjadi perubahan komposisi perolehan suara partai politik yang cukup 

signifikan. 
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3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari wawancara dan pengamatan terhadap pemilih, serta hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder akan diperoleh dari lembaga-

lembaga yang berhubungan dengan partai, pemilih dan pemilu, berupa berita, 

keterangan, catatan. dari mulai Dewan Pimpinan Daerah / Cabang (DPD/C) Partai 

Politik sampai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Data sekunder ini termasuk 

juga data yang diperoleh dari internet, buku, majalah, koran, tesis dan desertasi. 

Dalam rangka pengambilan data di lapangan, penelitian menggunakan empat 

teknik pengambilan data, yaitu: (1) observasi (2) wawancara, (3) Focus Group 

Discussion, (4) Analisis dokumen, dan (5) Diseminasi hasil penelitian.  

3.3.1.  Observasi 

Tenik pengumpulan data lewat observasi adalah mencoba mengumpulkan 

semua informasi yang berkaitan dengan partai dan pemilih di Kota Malang. Observasi 

juga bisa menghasilkan penelitian yang valid karena didukung oleh hasil yang 

ditemukan di lapangan.    

3.3.2. Wawancara (Indepth Interview) 

Peneliti memilih wawancara yang bersifat terbuka (open ended) atau tidak 

terstruktur (indepth interviewing) dan yang bersifat informal. Informan ditetapkan 

secara purposive berdasarkan teknik snowball sampling. Pengumpulan data dimulai 

dari seorang informan pangkal yang dalam penelitian ini adalah, anggota Dewan, elit 

politik, yang mengetahui karakteristik pemilih secara umum. Alur penelusuran 

informan berdasarkan teknik snowball sampling ini akan berhenti ketika telah terjadi 

kejenuhan informasi mengenai pokok soal yang hendak diketahui pada informan 

terakhir. Dengan teknik ini, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam dan luas. Dengan teknik ini, tujuan peneliti untuk mengkonstruksi dalam 

konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan 

peran institusi relatif dapat tergali. 

3.3.3. Focus Group Discussion 

Teknik ini mencoba mengelaborasi pendapat dan pandangan dari nara sumber 

dalam bentuk diskusi dengan panduan pertanyan atau yang didiskusikan dan seorang 

pemandu diskusi. Instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam teknik  ini 

adalah dengan daftar wawancara dan daftar pertanyaan diskusi (panduan diskusi), 
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yang berisikan pertanyaan yang akan menjaga dan membatasi topik wawancara dan 

FGD. 

3.3.4. Analisis dokumen 

Dokumen merupakan salah satu media yang merupakan rekaman terhadap 

proses dan fenomena sosial. Dokumen seringkali mencakup detail hal-hal yang 

khusus tentang aktivitas hubungan sosial, yang sukar ditangkap melalui observasi. 

Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

dokumen atau arsip yang berkaitan dengan partai politik dan pemilih hasil pemilu 

2009. Dokumen akan diperoleh dari lembaga-lembaga yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pemilu, berupa keterangan, catatan, dari KPU Daerah.  

3.3.5. Diseminasi Hasil Penelitian 

 Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target 

atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan 

akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi 

yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan 

pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnnya yang sengaja 

diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi, 

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan 

dikelola, sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan 

pendapat antara tentang inovasi tersebut. 

3.4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data digunakan model interaction. Data pada dasarnya telah 

dinanalisis sejak data tersebut terkumpul, bahkan pada saat pengumpulan data. 

Metode interaksi ini pada dasarnya meliputi: (1) Reduksi data yaitu proses seleksi, 

pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari yang ada dalam field note; (2) 

Display data yang merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan; dan (3) Conclution drawing yaitu penggambaran 

kesimpulan (Miles dan Huberman, 1984). 

3.5. Teknik Pemerikasaan Keabsahan Data 

Untuk itu peneliti menguji keabsahan data tersebut digunakan metode 

triangulation. Menurut Patton (1984), triangulation dapat dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu:  1) data triangulation, peneliti menggunakan beberapa sumber data 

untuk mengumpulkan data yang sama; 2) investigator triangulation, yaitu 



 

14 
 

pengumpulan data yang semacam dilakukan oleh beberapa orang peneliti; 3) 

methodological triangulation, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

metode yang berbeda ataupun dengan pengumpulan data sejenis tetapi dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda; dan 4) theoretical 

triangulation, yaitu melakukan penelitian tentang topik yang sama dengan datanya 

dianalisais dengan menggunakan perspektif teoritis yang berbeda-beda. 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1. Konstruksi Model Politik Aliran Di Kota Malang 

Peta politik di Indonesia sulit dilepas dari pertarungan kelompok Islam versus 

nasionalis. Polarisasi Islam-nasionalis ini biasanya merujuk pada politik aliran yang 

diteoritisasi Clifford Geertz pada 1950-an. Inti dari teori ini adalah adanya kesamaan 

ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif 

mengikuti asumsi politik aliran, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai 

penganut muslim kurang taat cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan 

kelompok santri dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam. Warga NU 

lebih nyaman mencoblos partai yang dekat dengan NU. Sebaliknya, pendukung 

Muhammadiyah dan organisasi modernis lain cenderung memilih partai yang berlatar 

belakang Islam modernis.  

5.1.1. Politik Aliran 

Politik aliran merupakan istilah umum yang dipakai ketika merujuk pada term 

“political cleavages”, walau sebenarnya agak kurang tepat namun karena ketiadaan 

padanan kata yang serupa, politik aliran dipakai untuk memberi arti pada  term 

political cleavages tersebut.  Sejak pertama kali konsep politik aliran ini dikemukakan 

oleh penemunya yaitu Cliford Geertz, walau dengan beragam kritik, sampai sekarang 

politik aliran terus menjadi alat utama dalam studi politik Indonesia. Dalam rangka 

menjelaskan kesinambungan politik aliran ini, hal pertama yang menjadi persoalan 

adalah bagaimana kita mendefinisikan dan menjelaskan politik aliran secara jernih. 

Geertz memberi makna secara inplisit pada pola politik aliran sebagai bentuk 

pentranlasian pembilahan socio-religy yaitu: santri—abangan—priyayi kedalam 

bentuk institusi politik berupa partai politik Islam dan Nasionalis. Oleh karena itu juga 

menjadi penting bagaimana kita menjelaskan karakter partai Islam dan partai 
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Nasionalis: asal usulnya ideologi, isu-isu apa yang diperjuangkannya serta siapa basis 

kelompoknya.  

Sejak pemilu demokratis pertama yang dilaksanakan tahun 1955 para ilmuan 

menganggap bahwa politik aliran tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku politik pemilih, dan berlangsung sampai pada pemilu 1971, 1977, 1982, 

1987, 1992, 1997 dibawah rezim represif Orde Baru. Melangkah ke paruh ketiga 

politik Indonesia (Orde Reformasi) kekuatan politik aliran masih dianggap punya 

pengaruh terhadap perilaku politik di Indonesia, namun sudah mulai terjadi polemik 

antara mereka yang mendukung dan yang membantah. Sebagai contoh kasus, kutub 

yang tetap mendukung politik aliran direpresentasikan Dwight King (2003), dalam 

bukunya, “Half-Hearted Reform, Electoral Institutions and th Struggle fo Democracy 

in Indonesia, dan Anis Baswedan (2004), dalam tulisannya yang berjudul “Sirkulasi 

Suara Dalam Pemilu 2004”. Sementara kutub yang berlawanan direpsentasikan Bill 

Liddle dan Saeful Mujani dalam karyanya “Leadership, Party and Religion: 

Explaining Voting Behavior in Indonesia”. 

King (2003) menyajikan sebuah diskusi yang menarik, dengan menggunakan  

analisis statistik berupa teknik analisis bivariate dan multiple regression untuk 

membandingkan hasil pemilu 1955 dan pemilu 1999. Data yang digunakan adalah 

data agregat nasional hasil pemilu, dan data geografis yang diuji dengan indikator-

indikator seperti urbanisasi, akitivitas pemerintah, keislaman, angka melek hurup, 

faktor ketidak merataan (inequality), dan program pembangunan. Kesimpulan yang 

dihasilkan adalah “adanya keberlanjutan politik aliran seperti fenomena pemilu 1955 

Orde Lama ke pemilu 1999 Orde Reformasi.” Begitu juga dengan Baswedan (2004), 

dengan mengadopsi metodanya King berusaha membandingkan pola dukungan 

pemilih pada pemilu 1999 dan 2004. Baswedan menemukan adanya korelasi 

signifikan antara dukungan untuk partai Islam di setiap Kota dan Kabupaten selama 

dua pemilu. Secara sama, partai Nasionalis dan Kristen mendapat dukungkan kuat di 

daerah daerah yang merupakan basis dukungan PDI-P.  Kesimpulan yang 

dikemukakan adalah “pada tingkat masyarakat masih ditemukan pola politik berbasis 

aliran, perubahan politik lintas aliran tidak ditemukan dalam pemilu 2004.” 

Hasil yang berbeda dengan apa yang ditemukan King dan Baswedan, Liddle 

dan Mujani justru menemukan bahwa pengaruh orienasi keberagamaan atau aliran 

(pelaksanaan keberagamaan seorang muslim), pada suara hasil pemilu tahun 1999 dan 
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2004 sangat terbatas. Justru Liddle dan Mujani menemukan bahwa faktor 

kepemimpinan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku politik 

pemilih. Hal ini dijelaskan oleh Liddle dan Mujani sebagai dampak dari 

berkembangnya media massa khususnya televisi sampai ke pelosok-pelosok daerah. 

Temuan ini berusaha mematahkan pandangan umum yang selama ini berkembang 

dalam mengkaji Indonesia dari mulai Geertz 1950an sampai dengan King dan 

Baswedan. Apakah temuan Liddle dan Mujani ini akan menjadi sebuah paradigma 

baru dalam menjelaskan perilaku politik Indonesia, akan sangat bergantung pada 

seberapa besar dukungan dari  masyarakat, khususnya masyarakat akademis 

sebagaimana yang dikemukakan Khun.  

5.1.2. Politik Aliran Di Kota Malang 

Di tinjau dari segi keberagamaan, khususnya pemeluk Islam, masyarakat Kota 

Malang terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu kelompok masyarakat yang 

tingkat keberagamaannya minimal (Abangan), dan masyarakat dengan tingkat 

keberagamaan yang taat (Santri). Lebih jauh, dalam kelompok masyarakat Santri 

terbagi lagi ke dalam dua kelompok yaitu Santri Modernis dan Santri Tradisional. 

Santri Modernis1 biasanya diidentikan dengan Muhammadiyah, sementara Santri 

Tradisional diidentikan dengan NU. 

Sebagaimana umumnya Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kota Malang 

memiliki banyak pondok pesantren, mulai dari yang tradisional sampai pesantren 

modern.2 Pesantren tidak hanya tempat untuk melakukan transfer ilmu keagamaan, 

namun juga sekaligus mewariskan kultur kepada Santri dan masyarakat dilingkungan 

pesantren itu. Dalam kultur pesantren, kyai merupakan tokoh sentral  sekaligus figure 

kharismatik yang segala perkataan dan perbuatan menjadi contoh dan panutan 

masyarakat.  Legitimasi religius yang dimiliki oleh sosok kyai, secara sosial sangat 

                                                        
1
 Terkait dengan Santri Modernis di Kota Malang, yang paling menojol adalah Muhammadiyah, Al-

Irsyad, dan Hijbutahrir, sementara Persis tidak begitu menonojol. Namun dalam aktivitas politik 
Hijbutahrir tidak berperan aktif. Hijbutahrir berpendapat bahwa politik sekarang tidak cocok dengan 
syariat Islam, karena bagi mereka konsep khilafah paling sesuai dengan Islam.  Hasil wawancara 
dengan salah satu anggota Hijbutahrir pada bulan Desember 2014, di rumahnya di Taman Embong 
Anyar I Kota Malang. 
2
 Yang dimaksud dengan pesantren tradisional adalah pesantren yang dalam pengelolaannya sangat 

sederhana baik dari segi bangunan fisik maupun teknik pengajarannya. Umumnya pesantren tradisional 
ini sangat mengandalkan pada kyai dalam pengelolaan pesantren, sementara pesantren modern sudah 
baik dalam sarana dan prasarana maupun dalam sistem pengajaran, akan tetapi kultur pesantren masih 
melekat. Sebagai contoh Pesantren modern Al-hikam yang ada di Jengger Ayam Lowok Kota Malang 
yang didirikan oleh Ketua Umum PB NU, KH. Hasyim Mujadi.  
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penting dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, namun karena sifat 

kepemimpinannya yang patron-client sangat sulit untuk menumbuhkan kehidupan 

demokratik yang menjamin adanya independensi dari Pemilih.   

Walaupun kultur masyarakat Santri kelihatan semarak, namun sisi lain 

masyarakat Kota Malang masih banyak sekali perilaku abangan. Bahkan dalam 

realitasnya, antara mereka yang tergolong Santri dibanding dengan Abangan, secara 

kuantitatif masih sedikit lebih banyak masyarakat yang teridentifikasi sebagai 

abangan. Bukti nyata dari besarnya kaum Abangan ini, ketika pemilu, mayoritas dari 

masyarakat memilih partai Nasionalis, khususnya PDIP dalam pemilu 1999 maupun 

2004. Sementara, kalau dilihat dari sisi kultur, Santri yang banyak di temui di Kota 

Malang adalah Santri Tradisional yang umumnya berafiliasi dengan partai-partai yang 

punya kedekatan secara sosiologis maupun historis dengan organisasi Islam 

Tradisional yaitu NU. 3  

Selain punya banyak varian dalam perilaku keberagamaan, masyarakat Kota 

Malang juga punya keragamaan dalam etnis, seperti Arab, Cina, Madura, Sunda, 

Bugis Makasar, termasuk etnis utamanya yaitu Jawa. Walaupun pluralitas etnis di 

Kota Malang tergolong tinggi, namun konflik horizontal yang melibatkan etnis boleh 

dibilang jarang terjadi.4 Walaupun demikian, masih terdapat sekat-sekat yang 

membatasi komunikasi sosial dan politik antar etnis ini, sehingga perlu adanya 

pengembangan wacana multi-kulturalisme di Kota Malang.5 

Disamping mempunyai tingkat keragaman sosial, ekonomi, budaya, suku/ras, 

dan agama yang tinggi, Malang juga mempunyai letak geografis yang strategis bagi 

                                                        
3
 Pada pemilu 1999 dan 2004 umumnya kelompok Santri Tradisional di Kota Malang berafiliasi 

dengan Partai Kebangkitab Bangsa. Hal ini bisa dibuktikan dari kemenangan signifikan PKB dibanding 
dengan partai-partai lain yang punya kedekatan dengan NU.  
4
 Menurut hasil observasi penulis, selama tinggal di Malang, etnis pendatang yang paling dominan 

adalah etnis Madura. Kelompok etnis ini tidak hanya berhasil masuk dan sukses di dunia perdagangan, 
namun juga di bidang politik, birokrasi, dan pendidikan. Di bidang pendidikan misalnya di Unibraw, 
pimpinan tertingginya, hampir tidak pernah diganti oleh orang selain dari etnis madura, di birokrasi 
pemerintahan, pada tahun 2002 sampai dengan 2008, Wakil Bupati peride 2005-2010 yang sekaligus 
sebangai Ketua DPD Golkar termasuk etnis Madura. Menurut saya, yang menjadikan etnis Madura bisa 
diterima di Kota Malang, walaupun ada resistensi secara laten akibat perilaku yang sedikit agresif, 
dikarenakan adanya kesamaan agama dan kesamaan kultur yaitu kultur pesantren yang sangat 
menghargai kyai.  
5
 Wacana multikulturalisme, khsusunya mulai pasca reformasi sebenarnya sudah banyak dilakukan 

baik oleh generasi muda NU maupun Muhammadiyah. Generasi NU dalam pengembangan 
Multikulturalisme ini dilakukan dengan membuat sekolah demokrasi, sementara generasi muda 
Muhammadiyah banyak dilakukan di Kampus-kampus dengan menyelenggarakan berbagai seminar 
dan diskusi yang melibatkan berbagai tokoh dari beragam agama. Hasil observasi terhadap generasi 
muda NU yang dimotori aktivis PMI dan pemuda Muhammadiyah di Kota Malang. 
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pertahanan dan keamanan serta faktor historis politis yang penting khususnya masa 

Orde Lama. Oleh karena itu Kota Malang menjadi tolak ukur keamanan dan 

ketertiban baik di tingkat regional Jawa Timur maupun Nasional. Kondisi tersebut 

membawa Malang menjadi tempat bagi lokasi penempatan kekuatan militer dan 

pemusatan latihan.6  

5.2. Pilihan Partai Politik Pemilih Di Kota Malang 

Kota Malang merupakan Kota kedua terbesar di Kota Malang dengan jumlah 

pemilih mencapai 603,29. Wilayah ini terbagi dalam 5 Kecalamtan, yaitu Kecamatan 

Kedung Kandang, Klojen, Sukun, Blimbing, dan Lowok Waru. Karena wilayah 

kecamatan hanya ada 5, maka pembagian dapil didasarkan pada wilayah sehingga 

jumlah kecamatan sama dengan jumlah dapil, sebagai mana bisa dilihat dalam 

gambar. 

 

         Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Timur 
          Gambar 5.2. Daerah Pemilihan Kota Malang 

 

5.2.1. Perolehan Suara Partai Politik 

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Kota Malang, delapan besar peringkat 

perolehan suara tertinggi pada pemilu 2004 di Kota Malang secara berturut-turut 

PDIP, PKB, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PDS, dan PBB. Dilihat 

                                                        
6
 Beberapa instalasi militer yang ada di Kota Malang, antara lain Korem 083 Baladhika Jaya, Kodim 

Kota, Kodim Kabupaten, Ajudan Jenderal Kodam, Resimen Induk Milliter Kodam V Brawijaya, 
Hukum Kodam Brawijaya,  Dodik Bela Negara Kodam Brawijaya, Bataliyon Pembekalan dan 
Angkutan Divisi 2 Kostrad, Bataliyon Infanteri 512/QY, Perhubungan Kodam V Brawijaya, Bataliyon 
Altileri Medan I, Divisi Infanteri 2 Kostrad. Bataliyon Kavaleri Serbu, Bataliyon Infanteri 502 Kostrad, 
Brgadir Infanteri 18 Kostrad. Hasil Observasi selama penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang. 
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dari sisi geopolitik, yang merupakan basis pemilih dari PDIP dengan perolehan suara 

di atas 20 ribu berada di Kecamatan Sukun dengan total suara sebesar 32.072 pemilih, 

disusul Kecamantan Blimbing dengan suara 22.983 pemilih, dan Kecamatan 

Lowokwaru dengan suara 21.5633 pemilih.  Bagi PKB yang menempati peringkat 

kedua, basis massanya ada disekitar Kecamatan Kedungkandang dengan suara sebesar 

21.268 pemilih, disusul oleh Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing yang 

memperoleh suara masing-masing sebesar suara 15.178 pemilih dan 14.14.527 

pemilih.7  

 
Tabel 5.1 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota 
Malang Tahun 2004 (KPUD Kota Malang) 

No. 
Nama Partai 

Politik 

Jumlah Perolehan Suara 

Kedung 
kandang 

Sukun Klojen Blimbing Lowokwaru 
Kota 

Malang 
Prosentase 

1 PNI Marh. 303 403 183 288 211 1.388 0.33% 

2 PBSD 506 297 159 365 257 1.584 0.37% 

3 PBB* 1.191 1.062 725 991 1.444 5.413 1.28% 

4 Partai Merd. 406 418 207 379 172 1.582 0.37% 

5 PPP* 2.994 1.789 1.290 1.706 2.130 9.909 2.33% 

6 PPDK 148 249 131 416 210 1.154 0.27% 

7 PPIB* 108 124 207 247 328 1.014 0.24% 

8 PNBK 411 570 187 401 204 1.773 0.42% 

9 Partai Demok. 10.463 12.269 8.988 16.843 13.194 61.757 14.55% 

10 PKDPI 250 246 290 600 480 1.866 0.44% 

11 PPDI 812 458 475 506 461 2,712 0.64% 

 12 PPNU*  353 315 333  257 689  1,948 0.46% 

 13 PAN* 5,437 4,702 5,130 5,932 7156 28,357 6.68% 

 14 PKPB 1,125 620 440 714 1,015 3,914 0.92% 

 15 PKB* 21,268 15,178 12,397 14,527 11,105 74,475 17.54% 

 16 PKS* 4,656 5,050 4,927 5,549 10,300 30,482 7.18% 

 17 PBR* 685 384 313 485 432 2,299 0.54% 

 18 PDI P  19,215 32,072 14,339 22,983 21,563 110,172 25.95% 

 19 PDS 2,417 4,345 3,615 4,104 3,241 17,722 4.17% 

 20 GOLKAR 10,722 12,597 7,312 -12,595 9,442 52,668 12.41% 

 21 P. Patriot Pan. 687 598 550 937 1,496 4,268 1.01% 

 22 PSI* 369 384 85 179 243 1,260 0.30% 

 23 PPD 611 215 123 293 117 1,359 0.32% 

 24 Partai Pelopor 2,511 717 1,327 453 459 5,467 1.29% 

  Jumlah Sah 87,649 95,062 63,733 91,750 86,349 424,543 100% 

  Jumlah Kursl 
DPRD Kota 
Malang 

9 10 7 9 10 45 
  

  BPP 9,739 9,506 9,105 10,194 8,635  

Sumber: KPUD Kota Malang 2004 
 

                                                        
7 Hasil rekapitulasi pemilu 2004 KPUD Kota Malang. 
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Sementara wilayah yang merupakan basis pemilih Partai Golkar berada di 

Kecamatan Sukun dengan peroleh suara sebesar 12.597 pemilih disusul  oleh 

Kecamatan Kedung Kandang sebesar 10.722 suara pemilih dan Kecamatan 

Lowokwaru dengan perolehan suara sebesar 9.442 pemilih. Untuk peringkat keempat 

perolehan suara terbesar partai politik di Kota Malang ditempati oleh Partai 

Demokrat. Partai ini merupakan partai pendatang baru yang mengubah peta politik 

secara Nasional. Para pendukung Partai Demokrat berada disekitar Kecamatan 

Blimbing dengan total perolehan suara sebesar 16.843 pemilih, disusul Kecamatan 

Lowokwaru dengan total suara sebesar 13.194 pemilih dan Kecamatan Sukun sebesar 

12.269 pemilih.8  

Peringkat ke lima dan keenam yaitu PKS dan PAN dukungan pemilih pada 

kedua partai ini cukup berimbang disetiap Kecamatan, kecuali dukungan pemilih yang 

ada di Kecamatan Lowokwaru dimana pemilih pendukung PKS lebih besar dibanding 

dengan PAN. Dari hasil peroleh suara KPUD Kota Malang menunjukan bahwa 

perolehan suara untuk PKS sebesar 10.300 pemilih, sementara untuk PAN sebesar 

7.156 suara pemilih. Dengan demikian ada selisih sekitar 3.144 suara pemilih.9 

Perolehan suara PKS dan PAN untuk wilayah-wilayah lainnya, baik itu 

Kecamatan Kedung Kandang, Sukun, Klojen, maupun Blimbing jumlah perolehan 

suara kedua partai itu relatif seimbang, walaupun ada selisih namun tidak melebihi 

jumlah ribuan. Hal ini menunjukan bahwa kedua partai ini mempunyai pendukung 

yang relatif seimbang.  

5.2.2. Pola Partisipasi Dalam Pemilu 

Dari data yang ada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 

legislatif tahun 2004 di empat kecamatan bisa diketahui sebagai berikut: Kecamatan 

Lowokwaru 86.349 dari total 141.727 pemilih (60,93%), Sukun 95.062 dari total 

127.080 pemilih (74,80%), Kedungkandang 87.541 dari total 117.608 pemilih 

(74,43%), Blimbing 91.750 dari total 123.488 pemilih (74,29%) dan Klojen 63.733 

dari total 93.129 pemilih (68,44%). Secara keseluruhan, rata-rata partisipasi dalam 

pemilu di Kota Malang adalah 424.435 dari total pemilih 603.029 pemilih (70,38%).10 

                                                        
8 Ibid. 
9 Ibid.  
10 Ibid. 
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Sebaliknya, jika diketahui tentang data tingkat partisipasi dalam voting 

masyarakat kota  pada pemilu legislatif tahun 2004 maka data tentang non-voting juga 

bisa diketahui, berikut ini tingkat pemilih golput di Kota Malang : Kecamatan Kedung 

Kandang sebesar 25,57%,  kecamatan Sukun 25,20%, Kecamatan Blimbing 25,71%, 

kecamatan klojen 31,56% dan Kecamatan Lowokwaru 39,07%. Secara akumulatif 

non-voting di Kota Malang sebesar 29,62%.11 

Surat suara  yang rusak atau tidak dicoblos saat pemilu di Kota Malang sangat 

besar. Wilayah yang mempunyai pemilih dengan tingkat pendidikan yang cukup besar 

ini menunjukan punya potensi non partisipan dalam pemilu cukup besar. Salah satu 

alasan mereka tidak mau ikut dalam aktivitas pemilu adalah ketidak percayaan mereka 

kepada partai. Hal ini bisa dipahami karena mereka relatif lebih banyak menerima 

informasi dan sangat sadar akan pilihan yang mereka lakukan. Dengan kinerja partai 

politik yang tidak memuaskan termasuk para anggota dewan telah melegitimasi 

mereka untuk tidak memilih.12 

 
Tabel 5.2 : Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Malang Dalam  
                     Pemilu Legislatif  2004 Di Tiap Kecamatan 

No Kecamatan 
Jumlah 
Pemilih 

     Jumlah 
Pemilih Yang 

memilih 

Tingkat 
partisipasi 

(%) 
1 Lowokwaru 141.724 86.349 60,93 
2 Sukun 127.080 95.062 74,80 
3 Kedungkandang 117.608 87.541 74,43 
4 Blimbing 123.488 91.750 74,29 
5 Klojen 93.129 63.733 68,44 
6 Jumlah 603.029 424.435 70,38 

Sumber : KPUD Kota Malang yang telah diolah 
Keterangan: Data akumulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Malang 
 
 

Berbagai kebijakan kontroversial ini terjadi pada masa sebelum pemilu 2004. 

Oleh karena itu pada pemilu 2004, Kota Malang menunjukan adanya trend naiknya 

angka nonpartisipan pemilih dalam pemilu. Dari data yang ada di KPU D Kota 

Malang, tercatat 29,62 persen surat suara yang rusak termasuk golput di Kota Malang. 

                                                        
11 Ibid.  
12 Patut diketahui, di Kota Malang banyak sekali kebijakan-kebijkan yang dalam pandangan pemilih 
kurang populer, seperti melanggar RUTRW Kota Malang yang dianggap hanya untuk memenuhi 
kepentingan pemilik modal sehingga merusak dan menghabiskan lahan yang diperuntukan konservasi 
hutan kota. Salah satu kebijakan yang cukup mendapat atensi masyarakat adalah dibangunnya MATOS 
(Malang Town Square) yang menurut para pemerhati lingkungan lahan yang dipakai merupakan area 
pendidikan. 



 

22 
 

Data itu didapat dari jumlah pemilih di Kota Malang dikurangi jumlah pencoblos 

partai yaitu 603.029 dikurangi 424.435, maka jumlah orang yang golput adalah 

178.594 pemilih.13 Dari data statistik, 5 daerah pemilhan, mulai dari DP 1 sampai  DP 

5 sama-sama menyumbang secara rata jumlah pemilih yang surat suaranya tidak sah 

atau pun golput. DP Kedungkandang menjadi basis pemilih Tradisional menempati 

urutan terendah dalam hal golput yaitu sebanyak 30.067 orang. Sementara pemilih 

yang golput paling tinggi berada di DP Lowok Waru yang berjumlah 55.375 orang, 

daerah pemilihan ini banyak orang-orang terpelajar dan paham politik.14  

Tingginya angka Golput pada pemilu 2004 yang mencapai 29,62 persen atau 

178.594 dari total suara pemilih, di Kota Malang itu disebabkan pemilih tidak datang 

ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada sebagian masyarakat yang merasa tidak 

mempunyai manfaat secara langsung yang mereka rasakan, mereka lebih memilih 

tinggal di rumah dari pada pergi ke TPS untuk mencoblos. Kondisi ini dipengaruhi 

oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kepercayaan masyarakat pada partai 

politik. Sebagaimana juga hasil kajian Asfar (2004), mengenai non-voting 

menunjukan bahwa di negara kita perilaku tidak memilih ini merupakan sikap protes 

terhadap pemerintah, partai yang sedang berkuasa atau partai politik dan lembaga-

lembaga demokrasi lainnya. 15   

Tabel 5.3 : Tingkat Pemilih Non-Voting Masyarakat Kota Malang Dalam  
                     Pemilu  Legislatif 2004 

No Kecamatan 
Jumlah 
Pemilih 

Non-Voting 
(Angka) 

Non-Voting 
(%) 

1 Lowokwaru 141.724 55.375 39,07 
2 Sukun 127.080 32.018 25,20 
3 Kedungkandang 117.608 30.067 25,57 
4 Blimbing 123.488 31.738 25,71 
5 Klojen 93.129 29.396 31,56 
6 Jumlah 603.029 178.594 29,62 

Sumber : Data sekunder KPUD Kota Malang yang tela diolah 

                                                        
13 Hasil rekapitulasi pemilu 2004 KPUD Kota Malang. 
14 Daerah Lowok Waru umumnya banyak dihuni oleh masyarakat yang menengah ke atas, dengan 
pekerjaan sebagai PNS, yang berada di area pemukiman perumahan. Mereka yang tidak mendatangi 
pemilu umumnya di TPS yang berada di sekitar perumahan dan sekitar kos-kosan. Hasil observasi, dan 
data hasil rekapitulasi, ibid. 
15 Perilaku tidak memilih di Kota Malang juga menunjukan pada dua bentuk, antara lain: Pertama, 
orang tidak menghadiri tempat memilih; kedua, pemilih menghadiri tempat suara tapi tidak 
menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti merusak kartu suara. Menipisnya kepercayaan 
masyarakat terhadap kiprah partai politik menjadi kecenderungan yang mengarah pada delegitimasi 
parpol. Tidak hanya pemerintah, publik pun menyetujui dikuranginya peran parpol dalam pemilu, 
meskipun disertai sejumlah kekhawatiran.  
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Keterangan:  Data akumulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Malang  
 

Semakin berkurangnya kepercayaan publik pada partai menjadi titik balik dari 

euforia demokrasi tahun 1998. Terbukanya keran kebebasan politik setelah rezim 

Soeharto berganti, reformasi membuka kebebasan politik rakyat untuk menyatakan 

pendapat, antara lain dengan mendirikan parpol. Pemilu 1999, 2004, dan 2009 yang 

diikuti banyak partai, 48, 24, dan 38 parpol, menunjukkan kebebasan politik itu sudah 

diraih rakyat.  

5.3. Pola Identifikasi Diri Pemilih Terhadap Partai 

5.3.1. Pola Identifikasi Diri Pemilih Santri 

Masyarakat Kota Malang dikenal dengan masyarakat yang berbasis NU, 

namun hal itu lebih merupakan corak dari kehidupan masyarakat yang Islami, seperti 

menjadikan kyai atau ulama-ulama sebagai Patron yang dihormati sekaligus menjadi 

panutan dalam kehidupan spiritualnya.16 Kondisi ini secara tidak langsung diwariskan 

turun temurun, dari generasi ke generasi mengikuti kebiasaan menjadikan kyai 

ataupun ulama-ulama tertentu sebagai panutan. Berbagai acara yang mempunyai 

keterkaitan dengan kehidupan beragama Santri Tradisionalis, seperti ziarah ke makam 

para wali, istighosah, ataupun kunjungan tetap tiap bulannya kepada kyai-nya menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Santri Tradisionalis.17 Pada saat 

pemilu, seorang kyai lokal di Kota Malang sangat besar pengaruhnya dalam 

menentukan arah kemana masyarakat akan memilih partai politik. Semakin dekat 

dengan kultur pesantren atau dengan dengan lingkungan kyai, maka semakin besar 

pengaruh kyai tersebut pada pilihan politik masyarakat. Kecenderungan umum pemilu 

pemilu 1999 dan 2004, para kyai lokal di Kota Malang mengidentifikasikan dirinya 

                                                        
16 Anderson menyebutkan bahwa dalam komunitas Islam, orang yang mempunyai status tertinggi 
adalah mereka yang berpengetahuan tinggi mengenai hukum agama dan mereka yang mengajarkan 
ajaran Islama. Lihat Benedict R. O’G. Anderson Culture and Politics in Indonesia (Ithaca and London: 
Cornell University Press, 1990) terutama Hlm. 61. 
17 Menurut hasil pengamatan penulis, kegiatan yang dilakukan Santri Tradisional seperti ziarah ke 
makam para wali, istigosah, kunjungan ke kyai tidak mutlak dilakukan oleh semua santri tradisional di 
setiap tempat. Dilakukan atau tidaknya kegiatan tersebut bergantung pada tokoh masyarakat, tokoh 
agama atau kyai yang memprakarsainya. Kenyataan di lapangan, menunjukan bahwa mereka yang ikut 
ziarah para wali tidak hanya dari kalangan Santri Tradisional, akant tetapi juga diikuti oleh kelompok 
masyarakat yang tergolong Abangan. Alasan mereka yang utama bagi kelompok Abangan ikut ziarah 
para wali adalah rekreasi. Di sisi lain, kunjungan ke kyai hanya dilakukan oleh Santri yang pernah 
belajar atau mondok, atau telah mendapat pembinaan dari kyai tersebut. Biasanya kunjungan ke kyai 
paling banyak dilakukan pada bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri. Masyarakat yang datang ke 
kyai biasanya sambil memberikan zakat Fitrah atau pun sodakoh kepada kyai. 
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dengan partai Islam, khususnya PKB, walaupun ada sebagian kecil yang menyebrang 

ke PPP, PPNU atau ke partai Islam lainnya.18 

Karena pilihan politik kaum Santri Tradisionalis itu tidak independen 

(ketergantungan pada kyai), maka ada kecenderungan pilihan politiknya seragam. 

Namun hal ini sangat bergantung pada kyai lokal yang menjadi panutan dimana 

mereka tinggal. Menurut pengamatan penulis, para kyai lokal, atas dorongan 

kepentingannya baik itu pembangunan, maupun eksistensi diri, maka ada yang 

melakukan pengalihan politik dari alur kebanyakan.19 Di Kota Malang umumnya, 

para kyai lokal menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB yang kepemimpinannya ada 

Gus Dur. Namun ada sebagian ulama atau kyai yang tidak mendukung PKB, tetapi 

mendukung partai Islam lain seperti PPP, PPNU atas dasar kepentingan dan 

kedekatan pribadi dengan pimpinan partai tersebut.  
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Gambar 5.3.  Model Pola Hubungan Politisi, Kyai, dan Santri 

 

Oleh karena itu, penyebaran pilihan politik Santri di Kota Malang, untuk 

lingkungan yang ada pesantren maka ada kecenderungan kuat di wilayah tersebut 

                                                        
18 Para kyai lokal yang ada di Kota Malang umumnya punya ikatan sosiologis dengan PKB, karena 
umumnya mereka pernah ngaji di pondok Tebu Ireng yang didirikan oleh KH. H. Hasyim Asari yang 
merupakan pendiri dari Nahdatul Ulama. Sementara salah seorang cucu pendiri NU, Abdurahman 
Wahid, merupakan pendiri dari PKB. Oleh karena itu sebagai seorang Santri Tradisional yang sangat 
menghormati guru dan keturunannya, maka banyak kyai di Kota Malang mendukung PKB karena ada 
figur Gusdur. Sementara bagi kyai yang tidak mendukung PKB umumnya karena ada unsur kedekatan 
pribadi dengan  tokoh atau elit politik yang duduk dalam kepengurusan partai tersebut. 
19 Hasil observasi penulis di wilayah Singosari Lowok Waru Kota Malang. 
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PKB menang, sementara masyarakat santri tradisional yang jauh dari pusat pesantren 

ada kecenderungan pilihan politiknya menyebar.20 Di sisi lain, para pemilih Islam 

Modernis menjatuhkan pilihan politiknya sebagian besar kepada PAN, khususnya di 

wilayah perkotaan. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suaran PAN pada pemilu 1999 

dan 2004 yaitu masing-masing 10,53 % dan 6,77 %. Namun demikian, ada juga yang 

memberikan suaranya kepada PKS, dan PPP. Bahkan bagi warga Muhammadiyah 

yang Konservatif,21 ada kecenderungan mereka memilih PKS karena secara ideologis 

mereka merasa pas dengan apa yang diperjuangkan oleh PKS. Sebagai partai da’wah, 

dengan ajaran yang secara garis besar tidak ada perbedaan dengan ajaran yang dianut 

oleh Muhammadiyah. Dengan demikian, banyak aktivis PKS yang berasal dari 

Muhammadiyah.22  

 

Tabel 5.4: Perolehan Suara PKB Pada Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Malang 

Nama Wilayah 
Perolehan Suara Prosentase 

1999 2004 1999 2004 

Kota Malang 77.429 68.321 19,60% 17,36% 

Sumber: KPUD Kabupaten dan Kota Malang, yang telah diolah penulis. 
 

Sementara dukungan pemilih Islam Tradisional terhadap PKB di Kota Malang 

tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan lewat jalur NU kultural yang ada di 

berbagai pelosok. Lewat kyai lokal, PKB mengadakan sosialisasi informasi, isu dan 

gagasan politik melalui berbagai aktivitas keagamaan dari mulai pengajian, tahlilan, 

istighosah dan lain sebagainya. Kegiatan ini menjadi salah satu hal yang penting 

dalam mendulang suara, karena pesan yang tersirat adalah “apabila mengaku warga 

                                                        
20 Hasil analisis dokumen pemilu menunjukan bahwa untuk wilayah-wilayah yang ada pesantren, PKB 
mendapatkan suara cukup signifikan juka dibanding dengan wilayah-wilayah yang tidak ada pesantren. 
Menurut data yang ada, khusus untuk wilayah Kota Malang, jumlah pesantren yang terdaftar berjumlah 
48 pesantren. Sumber: www.pesantrenvirtual.com 
21 Banyak dari warga Muhammadiyah yang memilih PKS dikarenakan PKS dianggap lebih Islami 
daripada PAN. PKS secara tegas mencantumkan Islam sebagai asas partai, sementara PAN adalah 
Pancasila. Hal-hal yang terkait dengan latar belakang, ideologi, dan program partai politik, secara lebih 
detil bisa dilihat dalam Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009, 
Jakarta: PTKompas Media Nusantara, 2004. 
22 Banyak dari kalangan Muhammadiyah yang menjadi pengurus PKS baik yang terang-terangan atau 
sembunyi-sembunyi. Umummya mereka yang menjadi pengurus adalah kelompok Muhammadiyah 
dari unsur pemuda, sementara  dari golongan tua lebih banyak menjadi pemilih aktif. Hal ini terungkap 
dari focus group discussion (FGD) dengan beberapa aktifis partai, di rumah Jaenuri Jetis 25 Agustus 
2014. 
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nahdilyin, maka PKB harus menjadi pilihan politiknya”.23 Dengan demikian, banyak 

dari warga Nahdilyin yang sangat fanatik dengan pilihan politiknya. Mereka tidak 

merasa nyaman dan aman secara sosial apabila memilih partai politik selain partai 

yang dilahirkan oleh NU ini.24 Disamping itu juga, PKB memperkokoh diri sebagai 

bagian dari partai NU dengan menggandeng PMII untuk kemahasiswaannya, Fatayat 

untuk para pemudinya, dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama), termasuk juga 

Ansor dan Banser. Hasil perolehan suara PKB di Perbandingan pada Pemilu 1999 dan 

2004 bisa dilihat dalam tabel 52. 

Keberpihakan massa Santri Tradisional kepada partai Islam yang merupakan 

dampak dari adanya peran kyai, bisa dijelaskan dalam perspektif budaya masyarakat 

Jawa. Budaya patron-clien atau hubungan “bapakisme”25 yang berkembang tidak bisa 

begitu saja lepas dari pijakan masyarakat untuk menentukan pilihan politik, dimana 

tokoh-tokoh itu merupakan simbolisasi dari ideologi yang mereka perjuangkan. Di 

PKB, Gus Dur yang nota bene sebagai cucu dari pendiri NU, K.H. Hasyim Asyari, 

selalu mendapat dukungan dari warga Nadhliyin karena budaya NU yang paternalistis 

yang patuh pada guru, kyai atau menghormati keluarga dari gurunya.26 

Lebih jauh, walaupun masyarakat Kota Malang secara kultural berbeda 

dengan kultur masyarakat Jawa Timur pada umumnya, khususnya wilayah kultur 

padalungan,27 namun pola budaya paternalis yang memberikan stratifikasi tertinggi 

                                                        
23 Hasil wawancara dengan Muslimin pada bulan Februari 2014 di Caru Pendem Kota Malang. 
24 Sikap yang tidak mau berbeda dengan lingkungan sangat kental dalam lingkungan masyarakat Santri 
Tradisional maupun abangan, khususnya masyarakat yang tinggal di pendesaan. Pilihan politik santri 
tradisional ke PKB yang cukup, tidak lain karena mereka takut dianggap bukan bagian dari kelompok 
mereka.  
25

 Hubungan sosial “bapakisme” lebih halus (sophisticated) dari pada hubungan patron-client yang 
banyak terdapat di beberapa Negara Asia lainnya dan Amerika Latin yang sangat menitik beratkan 
aspek material. Sebab dalam sistem bapakisme ini pada prinsipnya “bapak” atau “patron” menanggung 
pemenuhan kebutuhan sosial, material, spiritual, dan pelepasan pemenuhan kebutuhan emosional untuk 
para “anak buah”atau client. Faktor utama yang menentukan dalam “bapakisme”adalah hutang budi 
yang menimbulkan sikap hormat yang begitu tinggi dari “anak buah” kepada “bapak”.  Dalam 
hubungan seperti ini maka “anak buah” tidak akan pernah mau menentang “bapak”sekalipun jelas 
diketahui bahwa “bapak” tidak benar. 
26

 Budaya penghormatan kepada kyai sangat kental dalam masyarakat Madura. Pola hubungan antara 
santri dan kyai atau masyarakat dengan kyai juga terjadi sangat kental di daerah tapal kuda seperti 
Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi dan Jember. Pola hubungan tersebut juga 
berkembang di daerah Kota Malang, hal ini menurut hemat penulis karena adanya pengaruh dari pola 
kehidupan masyarakat Madura yang banyak menetap di beberapa tempat di wilayah Kota Malang.  
27

 Menurut Prawiroatmojo (1985), kata pandalungan berasal dari kata dasar “dhalung” artinya periuk 
besar. Wadah bertemunya budaya sawah dengan budaya tegal atau budaya Jawa dengan budaya 
Madura, yang membentuk budaya Pandalungan. Hasilnya, masyarakat yang berciri agraris-egaliter, 
bekerja keras, agresif, ekspansif, dan memiliki solidaritas yang tinggi, tetapi masih menempatkan 
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pada kyai berkembang. Kondisi sosial demikian berimplikasi pada pola hubungan 

sosial dan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Kyai menjadi sosok 

panutan dan tauladan dalam setiap gerak dan langkahnya. Oleh karena itu apa yang 

menjadi ucapan dan tindakan kyai menjadi contoh dan pegangan masyarakat, tidak 

hanya dalam urusan sosial, namun juga masuk ke dalam ranah politik. Fenomena 

kepatuhan kepada kyai bukan hanya fenomena lokal, akan tetapi boleh dikatakan pola 

umum yang terjadi di masyarakat Jawa, dan Indonesia pada umumnya. Sebagai 

contoh hasil penelitiannya Karl D. Jackson di Jawa Barat mengenai kewibawaan 

Tradisional.28 

Peran sentral kyai di dalam masyarakat telah membuat kyai menjadi orang 

yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari 

secara sosial, namun juga secara politik. Di Kota Malang ada banyak pesantren baik 

yang berskala besar maupun kecil, dan  lingkungan masyarakatnya sangat kental 

dengan suasana keagamaan Santri, khususnya Santri Tradisionalis. Oleh karena itu 

tidaklah salah apabila kehidupan sosial masyarakat di Kota Malang sangat 

dipengaruhi oleh peran ulama atau kyai.29  

5.3.2. Pola Identifikasi Diri Pemilih Abangan 

Kelompok Abangan banyak membina hubungan dengan elit-elit partai politik 

yang berasal dari Partai Nasionalis. Bahkan dalam kehidupan sosialnya, para kader 

politik di tingkat lokal mempunyai peran besar dalam membangun solidaritas 

kelompok Abangan ini. Kader politik di tingkat lokal ini menjadi media penyalur 

aspirasi dari masyarakat Abangan kepada para tokoh politik yang lebih tinggi. Dilihat 

dari aspek demografi, kelompok Abangan di Kota Malang, banyak mendiami 

                                                                                                                                                               
pemimpin agama Islam sebagai tokoh sentral.  Daerahnya meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, 
Bondowoso, Lumajang, dan Jember. 
28

 Masalah kekusaan Tradisional Jawa secara teoritik dibahas oleh Benedict R. O’G. Anderson, The 
Idea of Power in Javanese Power, dalam  Benedict R. O’G. Anderson Culture and Politics in 
Indonesia (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990). Lihat juga Benedict R. O’G. Anderson, 
Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia (Ithaca and London: Cornell 

University Press, 1990). Lihat juga, Jackson, Karl D., Traditional Authority, Islam and 
Rebellion. Berkeley : University of California Press, 1973.  
29

 Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat Santri, berbagai ritual yang mereka 
lakukan selalu berhubungan dengan peran ulama atau kyai baik itu ritual kematian, kelahiran, maupun 
perkawinan. Bahkan, hampir setiap saat seorang ulama itu, dari mulai pagi sampai malam, selalu 
terlibat dengan kehidupan masyarakat dari mulai menjadi imam shalat, guru ngaji, pemberi ceramah, 
khotbah jum’at, pemimpim do’a, pemimpin tahlil dan lain-lain. Dengan demikian posisi ulama atau 
kyai di masyarakat Santri sangat sentral.  
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wilayah-wilayah pinggiran atau sebuah perkampungan kota yang padat.30 Kalau 

dipedesaan umumnya mereka bermatapencaharian sebagai petani atau buruh tani, 

buruh bangunan atau kerjaan yang sifatnya insidental. Sementara mereka yang ada di 

perkotaan  bekerja sebagai tukang parkir, tukang becak, pedagang kaki lima atau 

pekerjaan lain yang menunjukan bahwa mereka adalah kalangan wong cilik.31 

Dengan melihat karakter Abangan, walaupun pola patrimonial ini merupakan 

gejala umum dalam masyarakat jawa, namun tokoh panutan antara Santri dan 

Abangan ini berbeda. Bagi kelompok Abangan, mereka yang menjadi panutan 

biasanya disamping tokoh politik lokal, juga aparat desa baik dari mulai Kepala Desa, 

Kepala Dusun, RW, RT. Dari pengamatan, banyak dari aparat desa, ketika pemilu 

tokoh formal ini sering didatangi oleh elit politik terutama dari Partai Nasionalis, 

untuk memberikan dukungan. Dan kenyataan di lapangan menunjukan bahwa 

sebagian besar mereka yang menjadi RT atau RW umumnya mereka yang berlatar 

belakang Abangan, sementara yang Santri cenderung lebih banyak mengurus kegiatan 

dan aktivitas di Langgar atau Mesjid.32 

Pola hubungan yang dibangun di lingkungan kelompok Abangan lebih banyak 

mempergunakan aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dicirikan dengan 

pola kehidupan “egaliter”.33 Tokoh masyarakat yang biasanya menjadi insfirator dan 

mobilisator masyarakat dalam kehidupan sosial, baik itu dalam kegiatan gotong 

royong untuk pembangunan lingkungan, bersih desa, maupun acara-acara yang 

melibatkan masyarakat seperti peringatan hari besar nasional, menjadi panutan dari 

masyarakat. Posisi tokoh yang aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan 

biasanya sekaligus menjadi tokoh formal baik itu sebagai RT, RW, atau Kepala 

Desa.34 

                                                        
30 Masyarakat abangan sangat kental kelihatan di daerah-daerah yang jauh dari lingkungan pesantren, 
baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Di Kota Malang, masyarakat abangan banyak mendiami di 
daerah pinggiran sungai Brantas. Hasil observasi selama penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang. 
31 Hasil observasi, ibid.  
32 Hasil observasi, ibid.  
33 Pola hubungan egaliter dalam masyarakat abangan sangat kental sekali. Hubungan antara orang tua 
dan anak muda menunjukan tidak adanya jarak, kalau tidak dikatakan tidak ada totokromo. Bahkan 
antara mereka yang muda dan tua, tidak risih untuk saling mengejek satu sama lain sebagai tanda 
keakraban diantara mereka. Akan tetapi diantara mereka, khususnya kalangan muda, karena perilaku 
egaliter ini juga kerap terjadi perselisihan yang berakhir dengan perkelahian. Hasil observasi penulis 
terhadap masyarakat abangan yang ada di Kota Malang selam penelitian ini dilaksanakan. 
34 Hasil observasi penulis, kelompok abangan ini banyak yang menjadi tokoh formal di setiap daerah, 
baik itu yang menjadi TR, RW, Kepala Dusun, Maupun Kepala Desa. Kelompok santri lebih banyak 
akitivitasnya di lingkungan langgar atau mesjid. Kadang dari hasil pengamatan sepintas, kelompok 
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5.4. Pola Perubahan Pilihan Politik Pemilih Kota Malang 

5.4.1. Jenis Pekerjaan dan Perubahan Pilihan Politik 

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Kota Malang yang 

melakukan perubahan pilihan politik menunjukan bahwa pemilih dari berbagai profesi 

melakukan perubahan politik. Dari enam jenis kategori pekerjaan menunjukan bahwa 

pekerjaan sebagai pedagang/wirasuasta mempunyai kecenderungan besar untuk 

melakukan perubahan politik. Dari hasil wawancara tercatat sekitar 45 persen pemilih 

yang berprofesi sebagai pedagang/wirasuasta telah melakukan perubahan politiknya 

pada pemilu 2004, sementara jenis pekerjaan pemilih yang paling rendah 

kecenderungannya untuk melakukan perubahan politiknya adalah pemilih yang 

berprofesi sebagai guru/dosen yaitu sekitar 7 persen sebagaimana yang ditunjukan 

dalam tabel 1. 

Tabel 5.5: Pemilih Pemilu Tahun 2004 Yang beralih Pilihan Politik Berdasarkan                   
Pada Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PK Golput Jumlah 

PNS/Pensiunan 3 1 - - - - - 4 
Pegawai/Buruh 2 1 - - - - - 3 
Petani 2 - - - 1 - - 3 
Wirasuasta/Dagang 8 2 - 2 - - 1 13 
Ibu Rumah Tangga - 1 - 2 - - 1 4 
Guru/Dosen 1 1 - - - - - 2 
Jumlah 16 6 0 4 1 0 2 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 

 Kondisi ini menunjukan bahwa pemilih Kota Malang yang berprofesi sebagai 

wirausaha/pedagang, kalau kita kaitkan dengan dengan tingkat identifikasi kepartaian, 

mempunyai keterikatan paling rendah dengan partai politiknya. Penjelasan lain yang 

bisa dikemukakan, mereka yang berprofesi sebagai wirausaha/pedagang mempunyai 

tingkat rasional ekonomis yang tinggi. Artinya pemilih dengan profesi ini cenderung 

untuk melihat pilihan politik sebagai ajang untuk mencari keuntungan-keuntungan 

secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung. Sementara para pemilih yang 

berprofesi sebagai guru/dosen menunjukan kecenderungan statis dalam pilihan 

                                                                                                                                                               
santri yang sudah aktif di langgar atau Mesjid, kurang acuh dengan kegiatan lingkungan. Hasil 
observasi penulis di Wilayah Kota Malang selama penelitian ini dilaksanakan.   
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politiknya hal ini ditunjukan dari prosentase pemilih yang berprofesi ini yang hanya 3 

persen saja yang melakukan perubahan pilihan politik.  

 Sementara partai politik yang pada tahun 2009 mengikuti pemilu dan 

mempunyai suara signifikan seperti Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PK, kasus 

di Kota Malang menunjukan bahwa Golkar paling banyak ditinggalkan pemilihnya 

yaitu sekitar 55 persen sample yang melakukan perubahan politik. Sebaliknya PPP 

dan PK relatif paling kecil yaitu 0 persen dari sample yang didapat yang melakukan 

pemutusan ikatan politiknya. Hal ini buka berarti bahwa pemilih tidak ada yang 

meninggalkan PPP dan PK, namun paling tidak untuk pemilih Kota Malang kalau 

dililihat dari jumlah perbandingan hasil suara yang diperoleh pada pemilu 2009 dan 

2004 menunjukan adanya konsistensi atau mempunyai pemilih sedikit. PPP mendapat 

881 suara pada pemilu 2009 dan 632 suara pada pemilu 2004, sementara 463 pada 

pemilu 2009 dan 663 pada pemilu 2004. Dengan demikian data menunjukan bahwa 

PPP mengalami penurunan dan PKS mengalami peningkatan walau dalam jumlah 

yang relatif tidak besar. 

 

Tabel 5.6: Pilihan Politik Baru Pemilih Pada Pemilu 2009 Berdasarkan  
Pada Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PKS PD PDS Gp Jm 

PNS/Pensiunan - - - - 1 - 3 -  4 
Pegawai/Buruh - - - - - - 2 1 - 3 
Petani 1 - - - - 1 1 - - 3 
Wirasuasta/Dagang - 2 - - 1 - 9 - 1 13 
Ibu Rumah Tangga - - - - - 1 2 1 - 4 
Guru/Dosen - 1 - - - - - 1 - 2 
Jumlah 1 3 0 0 2 2 17 3 1 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 

 Dari sejumlah pemilih yang melakukan perubahan politik (voter swing) 

menunjukan bahwa mereka beralih ke partai yang baru yaitu Partai Demokrat. Partai 

ini mendapatkan simpati dari para pemilih hampir rata-rata ditiap tempat di Kota 

Malang, dan ini mengurangi atau menggembosi partai politik lain di Kota Malang. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa para pemilih yang mengalihkan 

pilihan politiknya ke Partai Demokrat sekitar 57 persen. Hal ini berarti mayoritas 

mereka memutuskan untuk pindah pilihan politik kepada partai baru dan kasus di 
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Kota Malang menunjukan. Hal yang unik, walaupun PDIP mengalami kehilangan 

suara yang cukup besar secara nasional, namun hasil wawancara menunjukan bahwa 

Partai Demokrat di Kota Malang yang mendapat limpahan suara yang besar justru 

berasal dari pemilih Partai Golkar.  

 Disisi lain untuk PPP dan PKB tidak menglami penambahan pemilih, malah 

PKB mengalami penurunan akibat beralihnya aliasi politik pemilihnya ke partai lain. 

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pemilih PKB sekitar 14 persen 

meninggalkan partainya. Secara umum konfigurasi pola peralihan politik di  Kota 

Malang menunjukan bahwa Golkar telah kehilangan banyak pemilihnya, PDIP berada 

pada peringkat kedua, dan peringkat ketiga adalah PKB. Sementara peringkat satu 

yang mendapat limpahan suara adalah Partai Demokrat, sementara partai yang lainnya 

relatif berimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan 

pilihan politik di Kota Malang lebih banyak disebabkan oleh munculnya partai politik 

baru yang dalam hal ini Partai Demokrat. 

5.4.2. Usia pemilih dan Perubahan Pilihan Politik 

 Hasil wawancara menunjukan bahwa jenjang usia yang banyak melakukan 

perubahan pilihan politik adalah usia antara 46-60 tahun yaitu sekitar 38 persen , 

sementara usia antara 31-45 berkisar 34 persen, usia antara 17-30 tahun 21 persen dan 

yang paling kecil jenjang usia  60 tahun ke atas yitu sekitar 7 persen. Gejala ini 

merupakan gejala kasuistik, artinya perubahan pilihan afiliasi politik yang terjadi di 

Kota Malang lebih banyak di pengaruhi faktor eksternal yaitu situasi perekonomian. 

Patut di ketahui bahwa di Kota Malang sebelum pemilihan 2004 banyak kasus PHK 

yang dilakukan PT Wastra Indah, dan itu banyak yang menghembuskan isu bahwa 

kebangkrutan PT Wastra Indah diakibatkan oleh ulah Golkar. Sementara mereka yang 

bekerja di PT Wastra Indah merupakan pemilih yang mempunyai usia antara 31 

sampai 50 tahun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel 2. 

 

Tabel 5.7: Pemilih Pemilu Tahun 2004 Yang beralih Pilihan Politik  
Berdasarkan Pada Usia Pemilih 

Usia Pemilih Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PK Golput Jumlah 

17 – 30 Tahun 1 2 - 1 1 - 1 6 
31 – 45 Tahun 4 2 - 3 - - 1 10 
46 – 60 Tahun 10 1 - - - - - 11 
60 - ..... Tahun 1 1 - - - - - 2 
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Jumlah 16 6 0 4 1 0 2 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 

 Berdasarkan pada jenjang usia, Partai Demokrat mendapatkan limpahan suara 

terbesar dari jenjang usia 46-60 tahun yaitu sekitar 26 persen. Hal ini bisa dipahami 

karena banyak dari jenjang usia ini yang telah menjadi pensiunan, khususnya dari 

TNI, umumnya mereka pada tahun 2004 menyalurkan pilihan politiknya ke Partai 

Demokrat. Kecondongan ini tidak lain karena Susilo Bambang Yudhoyono sebagai 

Ketua PD merupakan keluarga besar TNI. 

 Secara merata partai-partai politik di Kota Malang mendapat limpahan sura 

dari jenjang usia 17-30 tahun dan 31-45 tahun, kecuali PPP dan PKB. Sementara dari 

jenjang usia 60 tahun ke atas umumnya partai politik di Kota Malang tidak 

mendapatkan limpahan suara kecuali Partai Demokrat sebesar 7 persen. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jenjang usia partai Demokrat 

mendapatkan limpahan perubahan pilihan politik yang paling merata dari seluruh 

tingkat usia. 

 

Tabel 5.8: Pilihan Politik Baru Pemilih Pada Pemilu 2009  
Berdasarkan Pada Usia Pemilih 

Jenis 
Pekerjaan 

Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PKS PD PDS Abst Jum. 

17 – 30 Tahun 1 1 - - 1 - 2 - 1 6 
31 – 45 Tahun - 1 - - 1 1 5 2 - 10 
46 – 60 Tahun - 1 - - - 1 8 1 - 11 
60 - .... Tahun - - - - - - 2 - - 2 
Jumlah 1 3 0 0 2 2 17 3 1 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 
5.4.3. Agama dan Perubahan Pilihan Politik 

Mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam, sementara agama lain yang 

relatif banyak pemeluknya adalah Kristen. Walaupun secara prosentase perbedaannya 

jumlah pemilih Islam dan Kristen relatif besar, Kristen menempat posis kedua jumlah 

pemilih yang melakukan perubahan politik. Berdasarkan pada kondisi ini tidaklah 

heran apabila hasil wawancara menunujukan bahwa umumnya mereka yang beragama 
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Islam lah yang melakukan perubahan pilihan politik dan diikuti oleh pemilih yang 

bergama Kristen yaitu secar berturut-turut 83 persen dan 17 persen. 

 Hampir seratus persen pemilih yang melakukan perubahan pilihan politik dari 

Partai Golkar beragama Islam, sementara PDIP baik dari kalangan Islam maupun 

Kristiani sama yaitu 50 persen berbanding 50 Persen. Secara terbalik dapat juga 

dikatakan bahwa PDIP mendapat dukungan dari pemilih, kalau dilihat dari latar 

belakang agama, mempunyai porsi yang berimbang antara Pemilih Islam dan no 

Islam. 

 

Tabel 5.9: Pemilih Pemilu Tahun 2004 Yang beralih Pilihan Politik Berdasarkan                   
Pada Agama Yang Dianut 

Jenis Agama Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PK Golput Jumlah 

Islam 14 4 - 4 1 - - 24 
Kristen - 4 - - - - 1 5 
Hindu - - - - - - -  
Budha - - - - - - -  
Lain-lain - - - - - - -  
Jumlah 16 6 0 4 1 0 2 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 

 Dari hasil wawancara juga menujukan bahwa pemilih beragama Islam 

melakukan afiliasi politik dengan hampir semua partai politik baik partai yang 

berbasisi Islam mapun nasionalis, kecuali dengan PDS yang nota bene Partai politik 

berbasis kristen. Disamping itu Pemilih Islam yang melakukan perubahan afiliasi 

politik, dalam memilih partai barunya juga partai-partai yang berbasis Islam dan 

Nasionalis. Dari data menunjukan bahwa 52 persen pemilih muslim memilih partai 

Demokrat sebagai pilihan politik pada pemilu 2004. Sementara partai-partai lainnya 

seperti Golkar PDIP, PAN PKS berturut-turut mendapatkan 3 persen, 10 persen, 7 

persen, 7 persen, dan tidak berpartisipasi untuk memilih sebanyak 3 persen. 

   

Tabel 5.10: Pilihan Politik Baru Pemilih Pada Pemilu 2009 Berdasarkan                                   
Pada Agama Yang Dianut 

Jenis Agama Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PKS PD PDS Gp Jumlah 

Islam 1 3 - - 2 2 15 - 1 24 
Kristen - - - - - - 2 3 - 5 
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Hindu - - - - - - - - -  
Budha - - - - - - - - -  
Lain-lain - - - - - - - - -  
Jumlah 1 3 0 0 2 2 17 3 1 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 
 Bagi pemilih non Islam, khususnya pemilih kristiani, mempunyai kemiripan 

dengan pemilih muslin, yaitu disamping memilih partai yang berbasis Kristen yaitu 

PDS juga memilih partai Nasionalis seperti PDIP. Kondisi ini menunjukan bahwa 

pemilih di Indonesia khususnya di Kota Malang menunjukan masih adanya  

primordialisme dalam melakukan afiliasi politiknya. Artinya pemilih muslim 

cenderung memilih partai berbasis Islam, dan disisi lain pemilih non muslim akan 

memlilih partai yang berbasis agamanya.  

Kondisi pemilih demikian cenderung mempengaruhi sistem dan kinerja 

kepartaian di Indonesia, dimana ada kecendeungan bahwa para elit politik 

mempergunakan isu-isu agama dalam melakukan mobilisasi masanya. Hal ini 

sebenarnya kurang mendukung bagi berkembangnya iklim pluralisme politik di dalam 

masyarakat karena partai politik cenderung menjadi ekslusif. Dampak lebih jauh, 

kompromi-kompromi politik menjadi susah dilakukan karena mereka berpijak bukan 

pada kepentingan yang sama namun didasarkan pada basis ideologinya masing-

masing sehingga sulit mencari titik temu.  

Persoalan main yang muncul adalah tingginya panatisme pemilih terhadap 

partai politik dan elit politiknya. Keadaan ini sangat berbahaya, karena dari data yang 

ada telah terbukti bahwa panatisme pemilih terhadap partai dan elit politiknya telah 

melahirkan konflik horizontal di dalam masyarakat. Konflik ini tidak saja di picu oleh 

pertentangan dan ketegangan diantara partai politik, melinkan juga dampak konflik 

internal elit dalam satu partai yang kadang sulit untuk diselesaikan. Sebagai contoh 

konflik internal elit yang telah memicu konflik horizontal adalah konflik yang 

sekarang menimpa Partai Kebangkitan Bangsa yaitu antara kubu Yaya Muhaimin dan 

Gusdur dengan kubu Saefullah Yusuf dan Alwi Syihab yang mendapat dukungan para 

Kyai.  

5.4.4. Pendidikan dan Perubahan Politik Pemilih 

 Ada pola yang konsisten dalam hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

melakukannya perubahan afiliasi politik yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan, 
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maka semakin tingi pemilih kemungkinan pemilih melakukan perubahan politik. Dari 

hasil wawancara menunjukan bahwa prosentase perubahanan pilihan politik pemilih 

menunjukan ada peningkatan dari mulai pendidikan SD, SMP, SMA, Sarjana yaitu 

berturut-turut 17 persen, 24 persen, 28 persen, 31 persen. Dengan demikian dapat 

dikatakan bawha semakin rendah tingkat pendidikan pemilih, maka semakin tinggi 

tingkat panatisme dan afiliasi  politiknya. Dan secara terbalik semakin tinggi tingkat 

pendidikan pemilih, maka semakin rendah tingkat panatisme dan afiliasi politiknya. 

 
 
 

Tabel 5.11: Pemilih Pemilu Tahun 2004 Yang beralih Pilihan Politik 
Berdasarkan Pada Penjang Pendidikan Penilih 

Jenis Pendidikan Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PK Golput Jumlah 

SD 3 1 - 1 - - - 5 
SMP 4 - - 2 1 - - 7 
SMA 5 2 - 1 - - - 8 
SARJANA 4 3 - - - - 2 9 
Jumlah 16 6 0 4 1 0 2 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 
 Dilihat dari tingkat pendidikan, Golkar merupakan partai politik yang paling 

merata ditinggalkan pemilihnya yaitu dari mulai SD sampai Sarjana. Hal ini juga 

menunjukan bahwa Golkar mempunyai basis massa yang merata kalau dilihat dari 

tingkat pendidikan. Lain halnya dengan Golkar, PDIP lebih banyak ditinggalkan 

pemilihnya yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi  yaitu 7  persen pemilih 

SMA, 10 persen pemilih yang berpendidikan Sarjana. Untuk Partai Kebangkitan 

Bangsa, justru yang terjadi sebaliknya dari PDIP, dimana pemilih yang meinggalkan 

PKB mempunyai latar belakang pandidikan SD, dan SMP dengan prosentrase 3 

persen pemilih SD, dan 7 persen pemilih SMA. 

 
Tabel 5.12: Pilihan Politik Baru Pemilih Pada Pemilu 2009 Berdasarkan Pada 

Jenjang Pendidikan Pemilih 
Jenis 
Pendidikan 

Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PKS PD PDS Golput Jumlah 

SD - - - - - 1 4 - - 5 
SMP 1 - - - - 1 4 - - 7 
SMA - - - - 1 - 7 - 1 8 
SARJANA - 3 - - 1 - 2 3 - 9 
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Jumlah 1 3 0 0 2 2 17 3 1 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014yang telah diolah penulis 
 

Semantara para pemilih yang meinggalkan Partai, mereka pada umumnya 

memilih partai demokrat dan merata dari seluruh lapisan tingkat pendidikan dari 

mulai SD sampai Sarjana. Sisi lain dari data ini menunjukan bahwa mereka yang 

memilih Partai Demokrat paling tinggi adalah mereka yang berlatar belakang 

pendidikan SMA dan yang paling rendah adalah Sarjana. Hal ini bisa diartikan bahwa 

para pemilih para pemilih Partai Demokrat merupakan pemilih golongan menengah 

kalau dilihat dari latar belakang pendidikan. Disisi lain, PDIP dan PDS mempunyai 

kecenderungan bahwa pemilih barunya mempunyai latar belakang pendidikan yang 

tinggi yaitu Sarjana. Baik PDIP maupun PDS mendapatkan pemilih baru dari pemilih 

yang berlatar belakang pendidikan Sarjana sebanyak10 persen. Hal ini juga hampir 

mirip dengan pemilih baru PAN yang mendapatkan tambahan pemilih baru dari 

golongan pendidikan menengah keatas, walaupun dalam prosentase yang relatif kecil, 

yaitu pemilih yang berlatar belakang SMA dan Sarjana dengan prosentase sebesar 3 

persen. 

5.4.5. Status Sosial Ekonomi dan Perubahan Pilihan Politik 

 Melakukan wawancara terhadap pemilih yang berhubungan dengan tingkat 

ekonomi di negara kita cukup kesulitan. Hal ini dikarenakan banyak pemilih yang 

tidak terbuka dalam mengatakan berapa besar penghasilan mereka, terutama yang 

berlatar belakang pekerjaan wirasuasta. Walaupun demikian, wawancaraor telah 

diberi bekal untuk melakukan kalkulasi tingkat ekonomi berdarkan pada kondisi 

rumah dan perabotannya serta jumlah tanah yang dimilikinya. Dari Hasil wawancara 

menunjukan bahwa pemilih yang mempunyai penghasilan di bawah satu juta adalah 

yang terbanyak melakukan perubahan pilihan politiknya pada pemilu 2004 yaitu 

sebesar 62 persen pemilih sementara yang terendah adalah pemilih yang mempunyai 

penghasilan antara 2 samapi 3 juta yaitu sekitar 7 persen. 

 
Tabel 5.13: Pemilih Pemilu Tahun 2004 Yang beralih Pilihan Politik 

Berdasarkan Pada tingkat Ekonomi Pemilih 
Penghasilan Partai Politik 

Golkar PDIP PPP PKB PAN PK Golput Jumlah 
.... – 1 juta 8 4 - 4 1 - 1 18 
1  – 2 Juta 7 2 - - - - - 9 
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2 – 3 Juta 1 - - - - - 1 2 
3 - ... Juta - - - - - - - 0 
 16 6 0 4 1 0 2 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
  
 Tingginya pemilih yang berpenghasilan di bawah satu juta menujukan bahwa 

keadaan ekonomi Indonesia, khususnya, di Kota Malang sedang mengalami kesulitan 

atau memang tingkat ekonomi masyarakatnya rendah. Hal ini mengindikasasikan 

bahwa pemilih menghendaki adanya perubahan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu pemilih secara tersirat memberitahukan 

kepada partai politik mayoritas, khususnya Golkar dan PDIP, bahwa mereka merasa 

kecewa dengan kinerja partai dalam memperjuangkan nasib mereka. Dari sekitar 62 

persen pemilih yang melakukan perubahan politik dari golongan penghasilan kurang 

dari satu juta Golkar 28 persen, PDIP 24 persen, diikuti PKB 24 persen, dan PAN 3 

persen. 

 
Tabel 14: Pilihan Politik Baru Pemilih Pada Pemilu 2009 Berdasarkan Pada 

Tingkat Ekonomi Pemilih 
enis 
Pendidikan 

Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PKS PD PDS Golput Jumlah 

.... – 1 Juta 1 - - - 2 2 12 - 1 18 
1 – 2 Juta - 3 - - - - 4 2 - 9 
2 – 3 Juta - - - - - - 1 1 - 2 
3 - ... Juta - - - - - - - - - 0 
Jumlah 1 3 0 0 2 2 17 3 1 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
  

Keinginan pemilih yang menghendaki adanya perubahan kondisi ekonomi ini 

bisa bisa dilihat dari pilihan politik baru mereka pada Partai Demokrat. Partai ini 

menurut banyak pemilih menjanjikan perubahan, hal ini di dasarkan pada figur 

pemimpin partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap sebagai figur yang 

mampu memperbaiki kondisi ekonomi.  Perubahan pilihan politik kepada partai yang 

memberikan harapan akan membawa pembahruan ini, tidak hanya ditujukan pada 

Partai Demokrat, namun juga pada PAN dan PKS. Bahkan PKS secara nasional 

mengalami peningkatan jumlah suara yang cukup signifikan. 
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 Sementara partai lain yang mempunyai suara cukup besar pada pemilu 2009 

seperti Golkar, PDIP, PPP, dan PKB mendapatkan hanya sedikit pemilih baru, 

khususnya PPP dan PKB yang tidak mendapat satu pun pemilih baru. Kondisi ini juga 

mengindikasikan adanya kekecewaan dari pemilih terhadap partai-partai tersebut, atau 

lebih jauh lagi pemilih tengah mengalami pemudaran afiliasi kepartaian kepada 

partai-partai tersebut. 

5.4.6. Gender dan Perubahan Pilihan Politik 

 Pemilih laki-laki ada kecenderungan lebih mudah melakukan perubahan 

politik ketimbang perempuan. Dari hasil wawancara menunjukan bahwa rasio 

perbandingan laki-laki dan perempuan yang melakukan perubahan politik adalah 72 

persen berbanding 27 persen. Hal ini tidak berlebihan, karena memang umumnya laki-

laki yang bekerja di sektor publik. Namun kondisi yang lebih mendorong laki-laki 

melakukan perubahan politik adalah akibat ketidakpuasan pemilih laki-laki  terhadap 

kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, maka apabila laki-laki punya 

kecenderungan untuk berubah pilihan politiknya merupakan hal yang bisa di pahami 

dan dimengerti. 

 
Tabel  15: Pemilih Pemilu Tahun 2004 Yang beralih Pilihan Politik Berdasarkan                   

Pada Jenis Kelamin Pemilih 
Jenis Kelamin Partai Politik 

Golkar PDIP PPP PKB PAN PK Golput Jumlah 
Laki-Laki 13 3 - 3 1 - 1 21 
Perempuan 3 3 - 1 - - 1 8 
Jumlah 16 6 0 4 1 0 2 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
  
 Hasil wawancara menunjukan bahwa Pemilih Golkar laki-laki paling banyak 

meninggalkan Partai Golkar. Sekali lagi hal ini diakibatkan oleh kekecewaan pemilih 

laki-laki yang bekerja pada pabrik Wastra Indah yang terhembus isu bahwa hancurnya 

Wastra Indah akibat ulah partai Golkar. Tidak tahu dari mana isu itu muncul, tapi isu 

itu relatif efeketif mempengaruhi pilihan politik kepada Golkar. Pemilih laki-laki yang 

umumnya mengalihkan pilihan politiknya ke Partai Demokrat yaitu sekitar 38 persen, 

ke PDIP 10 persen, PAN dan PKS sama-sama 7 persen, Golkar 3 persen, sementara 

PPP dan PKB tidak ada pemilih laki-laki maupun perempuan yang memilih sebagi 

pilihan politik baru mereka pada pemilu 2004.  
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Tabel 16: Pilihan Politik Baru Pemilih Pada Pemilu 2009 Berdasarkan  

Pada Jenis Kelamin Pemilih 
Jenis 
Pendidikan 

Partai Politik 
Golkar PDIP PPP PKB PAN PKS PD PDS Golput Jumlah 

Laki-Laki 1 3 - - 2 2 11  1 21 
Perempuan - - - - - - 6 2 - 8 
Jumlah 1 3 0 0 2 2 17 3 1 29 
Sumber: Hasil wawancara kepada pemilih Kota Malang yang melakukan perubahan 
politik pada bulan Januari 2014 yang telah diolah penulis. 
 

 

 

 

5.5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Politik Aliran 

5.5.1. Menurunnya Image Partai Politik 

John F. Bibby (1992) menyebutkan ada enam fungsi dari partai politik. 

Fungsi-fungsi tersebut salah satunya antara lain serving as intermediaries, yaitu 

sebagai penghubung atau mekanisme penghubung antara warga Negara dengan 

pemerintah. Fungsi ini sangat fundamental didalam negara demokrasi karena menjadi 

mekanisme penghubungan antara masyarakat dengan pemerintahanya.35 Ketika partai 

politik tidak bisa menjalankan fungsi ini, maka logikanya konstituen mereka akan 

meninggalkan pada pemilu berikutnya. Fakta di lapangan menunjukan bahwa banyak 

pemilih yang kecewa dengan partai yang mereka pilih, namun mereka tetap memilih 

partai tersebut dikarenakan kuatnya pengarus kelompok seideologis. Akan tetapi ada 

juga pemilih yang melakukan protes terhadap partai yang tidak bisa 

mengartikulasikan kepentingannya dengan cara bersikap pragmatis dalam pemilu.  

Berdasar pada teori Restrospective Voting,36 pemilih tidak peduli dengan isu 

yang disampaikan oleh partai politik, bagi mereka justru kinerja partailah yang 

mereka akan dilihat. Apabila pemilih menganggap partai tersebut gagal dalam 

menjalankan pemerintahan, atau tidak mampu mengemban aspirasi mereka, maka 

ketidak mampuan tersebut akan menjadi landasan bagi pemilih untuk tidak 

memilihnya pada pemilu berikutnya.  

                                                        
35 John F. Bibby, Politics, Parties, and election in America , Chicago: Nelson-Hall Publisher, 1992. 
terutama halaman. 5. 
36 Lihat Morris P.Fiorina, Restrospective Voting in American National Lections, America: Yale 
University, 1981. 
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Kasus-Kasus Yang Menjadi Sorotan Publik Dan Peran Parpol 

Ada dua kasus yang menurut saya perlu disampaikan, karena kedua kasus ini 

sangat mendapat perhatian dari publik. Pertama kasus pelanggaran RTRW di Kota 

Malang, dan kedua kasus PHK massal karyawan PT Wastra Indah. Kedua kasus 

tersebut sempat menjadi polemik karena keduanya mempunya dampak langsung pada 

kepentingan masyarakat. Pembangunan Malang Town Square (Matos), selain 

terjadinya indikasi korupsi, namun hal yang paling menjadi perhatian adalah tempat 

pembangunan matos tersebut menempati areal Ruang Terbuka Hijau dan pendidikan.  

Kasus Pelanggaran RTRW: Pembangunan Matos Dan MOG 

Kasus yang paling mendapatkan perhatian publik, khususnya di Kota Malang, 

selain penyalahgunaan wewenang dan korupsi di Dewan, adalah pelanggaran 

RUTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Dalam Perda  RTRW No 7 Tahun 

2001,yang berlaku hingga tahun 2010 banyak terjadi penyimpangan dengan 

pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Perda tersebut lebih banyak dilanggar 

daripada dipatuhi dan dijadikan acuan pembangunan.  

Beberapa kawasan RTH yang beralihfungsin itu di antaranya adalah eks lahan 

Akademi Penyuluh Pertanian (APP) Tanjung yang menjadi paru-paru kota berubah 

menjadi kawasan perumahan mewah dan Malang Town Square (Matos) di Jalan 

Veteran. Selain itu, sebagian lahan di kawasan Stadion Gajayana juga berubah 

menjadi mol, Malang Olympic Garden (MOG), lahan resapan Pulosari berubah 

menjadi Hero Swalayan serta beberapa taman kota yang berubah menjadi gedung atau 

perkantoran.  

Pembangunan pusat perbelanjaan berskala regional MATOS (Malang Town 

Square) di Kota Malang yang berdiri diantara banyak lembaga pendidikan, dari 

Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) mengundang banyak kritik dari 

berbagai pihak, terutama dari pemerhati dan praktisi pendidikan serta dari aktivis 

lingkungan. Hal ini dikarenakan pembangunan MATOS tersebut melanggar Perda No. 

07 tahun 2001 tentang Rencana Tata ruang dan wilayah karena menempati ruang yang 

semestinya merupakan ruang untuk pengembangan pendidikan dan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH). Selain itu juga melanggar menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistem harus dilindungi 

keberadaannya. Ketentuan itu juga diatur dalam INMENDAGRI Nomor 24 tahun 
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1985 yang menyatakan adanya larangan untuk perubahan fungsi tanah bengkok, 

taman kota, kebun binatang dan lapangan olahraga; yang diperjelas lagi denagn 

INMENDAGRI No. 14 tahun 1988 yang berisi tentang instruksi kepada Pemerintahan 

Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dalam rangka 

meningkatkan fungsi dan peran ruang terbuka hijau kota, dengan melarang adanya 

perubahan penggunaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk kepentingan lain. Dengan 

dibanginnya MATOS maka ruang terbuka hijau (RTH) yang mempunyai fungsi 

sebagai paru-paru Kota dan penyangga ekosistem menjadi hilang.  

Kontroversi pembangunan pusat perbelanjaan berskala regional MATOS, 

bermula ketika pada tahun 1993 terjadi ruislagh tanah antara Akademi Penyuluhan 

Pertanian (APP) yang terletak di Kelurahan Tanjung (akan dibangun Perumahan) dan 

di Jl. Penanggungan (Saat itu sedang dibangun pusat perbelanjaan MATOS) dengan 

PT Bangun Karsa Bentala yang bermitra kerja dengan PT Duta Perkasa Unggul 

Lestari/PT DPUL.37  

Selanjutnya terkait dengan pembangunan MOG, berdasarkan pada Rapat 

Paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 22 September 2006 dengan agenda 

penyampaian pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap persetujuan kerjasama 

antara Pemkot Malang dengan PT. Mustika Olimpic dalam rangka optimalisasi 

kawasan Stadion Gajayana Malang menjadi suatu kawasan olah raga terpadu lengkap 

                                                        
37 Ikhwan Fahroji, SH, Staf Komisi Hukum Nasional (KHN) menyampaikan bahwa dalam proses 
pembangunan Matos ada beberapa persoalan yang bisa mengindisikasikan kasus korupsi, antara lain:  
Pertama, Aset negara dinilai dengan harga yang murah. Kampus APP Malang jurusan Pertanian 
(Tanjung) pada tahun 1990 pernah ditawar oleh PT Gudang Garam Kediri senilai Rp. 53,5 Milyar. 
Namun Direktur APP/SNAKMA bapak Ir. Soemarjo pada saat itu menolak mengingat pentingnya 
APP/SNAKMA bagi kelestarian lingkungan Kota. Namun ruislagh yang terjadi antara APP dengan PT 
Bangun Karsa Bentala pada tahun 1993 hanya dihargai sebesar Rp. 23, 5 Milyar. 
Kedua, Ruislagh tidak berdasarkan harga tertinggi yang menguntungkan, melainkan menggunakan nilai 
rata-rata antara harga terendah dan harga tertinggi sebagaimana tercantum dalam NJOP. Selisih harga 
tersebut menurut hasil penelitian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai Rp. 
25 Milyar artinya negara telah dirugikan sejumlah Rp. 25 Milyar. Sedangkan menurut Irjen 
Departemen Pertanian akibat selisih tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 16 Milyar. Hal itu jelas tidak 
sesuai dengan surat izin pemindahan DIKLAT APP Malang dari Menteri Keuangan RI Nomor : S-
3130/A/45/0792 yang mengaskan bahwa nilai asset pengganti dari pihak ketiga harus menguntungkan 
negara cq. Departemen Pertanian dan dapat meningkatkan daya guna demi kepentingan Departemen 
Pertanian. Demikian juga dalam Surat Menteri Negara Agraria Nomor 500-468 perihal masalah 
ruislagh tanah-tanah pemerintah pada tanggal, 12 Februari 1996 point 4 dinyatakan bahwa : “Dalam 
kaitannya dengan masalah pertanahan, setelah diproses ijin dan Menteri Keuangan dan telah ditetapkan 
keanggotaan Panitia Penaksir, dalam pelaksanaan penafsiran tanahnya digunakan komponen nilai harga 
yang ada, yaitu harga dasar, NJOP dan harga umum (dari PPAT) dimabil angka tertinggi” 
Ketigat, Ada indikasi terjadi penurunan nilai antara nilai penawaran dalam tender dengan akta 
perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan, serta dalam realisasi asset pengganti .  
http://siap-bos.blogspot.com/2009 
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dengan berbagai sarana dan prasarana, menghasilkan keputusan sebagai berikut:  

Fraksi Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui; Fraksi Demokrat 

mendukung dengan beberapa catata; Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui dengan 

beberapa catatan; Fraksi Keadilan Sejahtera belum dapat menerima dan menyetujui; 

Fraksi Amanat Nasional rancangan perjanjian kerja sama dapat diteruskan menjadi 

perjanjian kerja sama. Dilihat dari pendapat fraksi tersebut kita dapat melihat bahwa 

hampir semua fraksi tidak ada yang menolak keculai Fraksi Keadilan Sejahtera.  Dari 

hasil pelaksanaan voting didapat hasil 39 suara setuju dan 5 suara tidak setuju dan 

tidak ada yang abstain.  

 

 

5.5.2. Rendahnya Kinerja Partai 

Selama ini agregasi politik banyak diwakili langsung oleh para anggota 

legislatif, mereka bertindak sebagai “wali” bukan “delegasi”.38 Praktik demikian akan 

baik apabila para anggota dewan benar-benar tahu dan merasakan apa yang dinginkan 

masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak anggota dewan yang 

mengatasnakaman rakyat, akan tetapi kebijakannya justru lebih condong untuk 

kepentingannya sendiri atau lebih jauh untuk kepentingan partainya. Sebagai contoh. 

PDI-P yang banyak disebut sebagai partai Nasionalis, dalam prakteknya tidak 

diterjemahkan dalam wujud kongkrit seperti Nasionalisme ekonomi, politik, dan 

budaya. Demikian pula partai Islam dan partai modern seperti Partai Golkar. 

Sebagai organisasi politik, partai merepresentasikan berbagai aspirasi, 

kepentingan, dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Melalui partai, semua aspirasi, 

                                                        
38 Menurut Heywood (1997) tidak ada satu kesepakatan mengenai teori representasi. Paling tidak 
istilah representasi mempunyai empat implikasi: Pertama, mewakili berarti sebuah kepercayaan, 
seseorang yang ditetapkan tanggung jawab formal bagi kepentingan orang lain. Hal ini sebagaimana 
dikemukakan oleh Edmund Burke (1729-1797), yang berpendapat bahwa  perwakilan melayani 
konstituen mereka dengan cara memikirkan diri mereka dengan mempergunakan pertimbangan matang 
sendiri. Kedua, representasi merupakan delegasi, yaitu seseorang yang dipilih untuk bertindak 
mewakili orang lain atas dasar arahan yang jelas. Delegasi merupakan penyambung tidakan atau 
pandangan orang lain tanpa di masuki atau dipengaruhi pendapat pribadi. Ketiga, wakil adalah orang 
yang membawa mandat, yang telah dijanjikan dalam sebuah pemilu. Dalam teori ini lebih menunjuk 
pada partai politik dari pada politisi secara individu yang merupakan agen dasar dalam perwakilan.  
Keempat, mewakili mirip seperti sebuah kelompok atau orang yang menyatakan diri sebagai wakil, 
yang umumnya datang dari kelompok mereka sendiri. Pandangan ini diwujudkan dalam ide mengenai 
“representative cross-section”, dan  secara tidak langsung bahwa sebuah pemerintahan atau parlemen 
yang mewakili merupakan miniatur dari masyarakat yang lebih luas, yang berisikan angota-anggota 
yang menggambarkan dari semua kelompok atau bagian dari masyarakat, dan dalam segi jumlah 
mewakili secara proporsional berdasarkan besarnya kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan. 
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kepentingan, dan ideologi diagregasikan menjadi sebuah kebijakan publik. 

Ketidakjelasan sikap parpol terhadap pemerintah barangkali merefleksikan 

ketidakkonsistenan partai menjaga haluan perjuangannya. Semangat perjuangan yang 

biasanya lekat dengan ideologi yang dibawa bisa saja berubah, bergantung 

kepentingan partai yang ditawarkan. Padahal peran partai seharusnya 

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang lebih utama bukan memperjuangkan 

kepentingan partai atau elit partai.39  

Tingkat kekritisan parpol, khususnya di Kota Malang, dalam mengevaluasi 

kebijakan-kebijakan pemerintah melemah, terbukti dari lolosnya proyek 

pembangunan Malang Town Square Garden (Matos) yang menjadi konstroversi 

dalam masyarakat Kota Malang karena menempati lahan hijau (area resapan air 

hujan).40 Hal ini menunjukan bahwa sikap partai-partai besar—terutama yang 

terkooptasi oleh pemerintah—yang lebih banyak mengambil posisi sebagai mitra 

pemerintah. Perjalanan parpol di Kota Malang yang lebih banyak diwarnai dengan 

persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Masih sedikit—bahkan hampir tak ada—

partai yang mau menempatkan dirinya sebagai agregator kepentingan masyarakat. 

Partai-partai politik tampaknya berdiri hanya dengan satu tujuan, yaitu “kekuasaan”. 

Kegairahan dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat nyaris tak tampak.  

Implikasi lebih jauh dari kondisi tersebut, para kader politik baik yang ada di 

legislatif maupun yang ada di eksekutif banyak yang terlibat korupsi.41 Dewan 

Perwakilan Rakyat berperilaku korup. Para anggota Dewan seperti berlomba untuk 

menguras keuangan negara, sementara rakyat hanya jadi penonton dan kadang berlaku 

sinis karena mereka berlaku mewah sementara rakyat harus hidup melarat.   

55.3. Rekruitmen Politik Yang Bersifat Pragmatis 

                                                        
39 Sebagian besar responden yang diwawancarai pada bulan Februari 2014 menganggap parpol telah 
lupa dengan konstituennya, karena tidak pernah memperjuangkan aspirasi mereka. Bahkan menurut 
mereka, partai dan elit partai hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga marak korupsi 
yang silakukan oleh Anggota Dewan.  
40 Pembangunan Malang Town Square Garden (matos), sempat menjadi polemik, karena berdasarkan 
pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Malang, Daerah tersebut masuk dalam area 
pendidikan. Namun pembangunan Matos tersebut tetap diteruskan walaupun melanggar RUTRW. Baru 
pada tahun 2009 RUTRW direncakan akan dilakukan revisi. Hasil wawancara dengan Kondinator 
MCW, Lufti J. Kurniawan, pada bulan Maret Tahun 2006 di Kampus UMM. 
41 Korupsi yang dilakukan anggota dewan, khususnya di Kota Malang, banyak yang terkait dengan 
penyelewengan program jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara). Diantara mereka sudah banyak 
yang diproses ke pengadilan. Terkait dengan penyelewengan dana yang terkait dengan anggaran untuk 
dewan juga telah menyeret Sri Rahayu sebagai Ketua PDRD Kota Malang dari Fraksi PDIP. Namun 
kasus ini selesai karena dianggap tidak terbukti di pengadilan. Hasil wawancara dengan koordinator 
MCW, Lutfi Kurniawan, ibid. 
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Temuan dilapangan42 menunjukan bahwa partai politik berusaha untuk meraih 

suara pemilih dengan cara merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki 

massa. Tokoh agama, tokoh partai, maupun tokoh masyarakat menjadi bahan rebutan 

partai politik untuk bisa menjadi bagian dari parpol mereka. Sebagai contoh, banyak 

calon anggota legislatif dari partai-partai pada pemilu 2004 yang awalnya merupakan 

kader dari partai politik lain, khususnya dari Partai Demokrat yang banyak berasal 

dari tokoh Golkar dan PDIP.43 Begitupun calon dari partai-partai Islam, khususnya 

PKB banyak tokoh agama yang menjadi calon anggota legislatif ataupun menjabat 

sebagai pimpinan teras partai. 

Mengingat besarnya peranan figur populer dalam meningkatkan perolehan 

suara partai, maka pada pemilu selanjutnya (2009), banyak partai yang juga 

mengandalkan figur populer untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Banyak figur-

figur terkenal baik dari kalangan akademisi, artis, olah ragawan direkrut oleh partai 

menjadi anggota dan bahkan menjadi caleg dari partai bersangkutan. Di PDIP ada 

Diyah Pitaloka, dari kalangan artis; Miing tokoh komedi. Di Partai Demokrat ada 

Komar yang berasal dari tokoh komedian, Aji Massa’id dan Agnelia Sondah dari 

kalangan artis. Di Golkar ada Indra J. Piliang dari akademisi; Icuk Sugiarto dari 

kalangan olah ragawan; Tantowi Yahya dari kalangan presenter. Di PAN ada Wanda 

Hamidah,  Primus, dan Ikang Fauji dari kalangan artis;  Eko Patrio, Mandra dari 

kalangan komedian dan lain lain. Bahkan PAN karena banyaknya caleg dari kalangan 

artis, maka kepanjangan PAN banyak di plesetkan menjadi “partai artis nasional.”44 

                                                        
42 Hasi observasi di Kota Malang, pada menjelang pemilu baik pemilu 1999 maupun 2004. 

43 Hasil analisis dokumen pemilu 2004 dan 2009, KPUD Kota Malang. Dari data yang ada 
membuktikan bahwa ada calon anggota legislatif yang terdaftar dari partai tertentu yang merupakan 

perpindahan dari partai lain. Sebagai contoh pada pemilu 1999, di Kota Malang caleg dari PAN, 
Subur Triono yang pada pemilu 2004 merupakan caleg dari Partai Demokrat, di KotaMalang, 

44 Di tingkat provinsi, figur-figur populer umumnya berasal dari kelompok sektarian. Khusus di 
Provinsi Jawa Timur, banyak caleg-caleg yang populer dari kalangan agamawan dicalonkan menjadi 
caleg, khususnya dari kelompok Santri Tradisional. Tokoh struktural maupun tokoh kultural NU 
banyak yang direkrut untuk menjadi caleg partai, utamanya partai yang punya kesamaan secara 
sosiologis dengan NU seperti PKB, PPP, PKNU. Sementara untuk tingkat Kota Malang, khususnya di, 
figur-figur yang jadi andalan dalam perolehan suara disamping figur populer dari segmen masyarakat, 
juga figur pengusaha yang dianggap punya modal ekonomi. Tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan 
kyai, mantan Kepala Desa, istri perangkat Desa, keluarga dari birokrat seperti Camat banyak yang 
mencalonkan diri sebagai caleg, dan terbukti banyak yang berhasil lolos menjadi anggota Dewan. 
Caleg-caleg berasal dari tokoh masyarakat, umumnya mereka menjadi caleg dari partai-partai baru atau 
dibarukan yang ikut pemilu 2009 seperti PIB, PKNU, Hanura, Gerinda dan lain-lain..  
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Realitas di lapangan, caleg-caleg populer yang ikut dalam pemilu 2009 cukup 

mendapat apresiasi dari pemilih.45 Bahkan dengan adanya caleg artis dalam satu 

partai, dapil dimana mereka di tempatkan dapat mengangkat perolehan suara di dapil 

tersebut yang otomatis mengangkat caleg Provinsi dan caleg Kota / Kabupaten. 

Contoh kasus daerah pemilihn Madiun, Nganjuk, Ponorogo, dan Magetan yang 

merupakan dapil caleg pusat Eko Patrio dapat mengangkat caleg Kota / Kabupaten 

yang pada pemilu lalu tidak ada yang lolos. Oleh  karena itu, di tengah persaingan 

yang ketat dalam pemilu 2009, PAN masih bisa bersaing di papan tengah dengan 

perolehan suara sekitar 6 % secara Nasional.46  

Pola rekrutmen yang terjadi pada awal pemilu yang berlangsung tahun 1999 

menunjukan adanya peran dominan dari pimpinan teras partai, baik di pusat atau pun 

di daerah, dalam menentukan calon anggota legislative.47 Dalam pemilu dengan 

sistem proporsional daftar tertutup (proportional closed list), saham suara dari pemilu 

mutlak menjadi hak prerogratif partai kepada siapa suara pemilih itu akan diberikan. 

Kondisi ini melahirkan adanya penyakit kekuasaan berupa oligarkisme di tubuh 

partai, dimana pengambilan keputusan terpusat hanya pada segelintir elit partai dan 

akan berusaha terus menerus untuk dipertahankannya.48 Dalam kondisi seperti itu 

banyak dari kader partai yang menunjukan kesetiaannya, khususnya pada pimpinan 

partai, agar bisa menjadi nominasi dalam pencalegan atau pun hanya sekedar menjadi 

pengurus partai.  

Lebih jauh, karena berharganya kekuasaan struktural partai, maka perebutan 

kekuasaan di tubuh partai sangat kompetitif, kalau tidak dikatakan kasar. Kasus 

                                                        
45 Secara umum memang caleg populer yang berasal dari kalangan artis cukup mempengaruhi 
perolehan suara partai seperti keberadaan caleg Pusat Eko Patrio dari PAN yang merupakan dapil VIII 
yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Madiun; Aji 
Masaid dapil III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten 
BondoWoso. Namun kasus di Kota Malang tidak ada caleg populer dari kalangan artis yang 
mempengaruhi perolehan suara partai. Hasil dari berbagai sumber  yang penulis peroleh pada pemilu 
2009. 
46 Analisis hasil pemilu legislatif 2009 dari berbagai sumber, seperti media cetak Jawa Pos, Kompas, 
dan media elektronik seperti TV One, Metro TV, Indosiar, RCTI dll. 
47 Pada pemilu 1999 peran partai sangat dominan dalam penentuan caleg, utamanya caleg yang berada 
pada nomor urut jadi, hal ini dikarenakan pada pemilu 1999, sistem pemilu masih mempergunakan 
proposional tertutup. Untuk lebih jelasnya lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pemilihan Umum, Lihat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 Tahun 1999 tentang 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 
48 Kondisi tersebut menjadi tembok tebal dari adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh partai, dan 
juga tampilnya muka-muka baru di Parlemen. Hasil pemilu 2004, menunjukan masih banyaknya dari 
kader-kader partai yang berwajah lama tetap mendominasi anggota Dewan karena besarnya kekuatan 
partai dalam menentukan caleg. 
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perebuatan kuasaan di tubuh partai, hampir tejadi pada semua kepengurusan partai di 

Kota Malang. Kasus yang paling menonjol adalah perebutan pimpinan partai di tubuh 

PAN Kota Malang yang melahirkan dualisme kepemimpimpinan yaitu antara 

kepemimpinan Darul Komar dan Kepemimpinan Prof, Kaprawi, SH., dan tidak bisa 

secara cepat diselesaikan walaupun sudah ada campur tangan dari pengurus pusat 

PAN.  

Hasil focus group discussion dengan beberapa pengurus partai,49 terungkap 

bahwa dalam penentuan calon anggota legislatif, unsur kedekatan dengan pimpinan 

partai menjadi dominan. Lebih jauh, bagi kader yang ingin dicalonkan akan selalu 

memberikan konstribusi sejumlah uang kepada partai dengan alasan untuk 

pemenangan pemilu. Dapil-dapil yang menjadi lumbung suara partai, menjadi 

perebutan dan sekaligus menjadi dapil dengan harga yang besar untuk menjadi caleg.  

Pada pemilu 2004, kondisi tersebut tidak banyak berubah, walaupun sudah ada 

perubahan dalam sistem pemilu yaitu proposional daftar daftar tetutup (propotional 

closed list) menuju proposional daftar terbuka (proportional open list). Pemilih boleh 

mencoblos partai, caleg, atau kedua-duanya, dengan ketentuan suara partai akan 

menjadi suara nomor urut tertinggi. Sistem ini tidak serta merta para caleg 

memberikan garansi untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif, karena caleg harus 

bisa memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Hal ini sangat sulit mengingat 

peran partai masih dominan dalam kampanye, disamping masih diperbolehkannya 

mencoblos partai yang justru banyak disuarakan oleh partai saat kampanye.50  

Memasuki pemilu 2009, sistem pemilu berubah lagi menjadi sistem 

proporsional daftar terbuka (proportional open list) murni (tanpa BPP).  Sistem ini 

telah mendorong terjadinya perubahan strategi partai dalam memenangkan pemilu. 

Partai tidak lagi dominan dalam baik dalam penentuan caleg, maupun dalam 

pemenangan pemilu. Sistem kompetisi terbuka antar caleg di dalam internal partai, 

mendorong gairah caleg untuk berjuang dengan segala cara agar dapat memperoleh 

suara tertinggi di dalam partai supaya lolos menjadi anggota legislatif. Kondisi ini 

                                                        
49 Hal ini terungkap dari focus group discussion (FGD) dengan beberapa aktifis partai, di rumah Jaenuri 
Jetis Kecamatan Mulyo Agung pada tanggal 25 Agustus 2008. 
50 Kasus di Kota Malang tidak ada satupun dari para caleg yang bisa lolos lewat BPP. Bahkan untuk 
tingkat pusat, hanya calon dari PKS yaitu Hidayat Nurwahid dan calon dari Partai Golkar yaitu Saleh 
Djasit  yang bisa lolos dengan melewati BPP. Oleh karena itu, dalam pemilu 2004 para caleg yang 
terdaftar di masing-masing partai, nomor urut paling atas hampir pasti diisi oleh pimpinan teras partai.  
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mendorong persaingan keras di antara para caleg internal partai, tidak lagi dengan 

calon di luar partainya.51  

Dengan sistem baru, partai tidak hanya memasangkan caleg-caleg yang punya 

kualifikasi kepopuleran, jaringan, dan sumber daya keuangan dari internal partai. 

Akan tetapi partai berusaha mencari tokoh-tokoh populer yang punya tingkat 

akseptabilitas dan electabilitas tinggi dari eksternal partai untuk di pasang dalam 

nomor urut caleg. Keadaan ini telah melahirkan perilaku pragmatis dari kader partai, 

maupun partai dalam memperebutkan kekuasaan. Para kader yang kecewa dengan 

partainya, mereka dengan enteng masuk ke partai lain tanpa ada beban historis, 

sosiologis, maupun spikologis.  

Di Kota Malang seperti yang saya temukan, banyak kader Golkar maupun 

kader PDIP yang pindah haluan ke Partai Demokrat, begitupan sebaliknya dari Partai 

Demokrat banyak juga pindah ke partai lain. Sebagai contoh, Subur Triono anggota 

Dewan Kota Malang yang pada pemilu 2004 di usung oleh Partai Demokrat, karena 

kasus Pilakada dia diberhentikan, dan dengan mudah diterima menjadi caleg dari 

PAN. Pada umumnya partai politik peserta pemilu 2009 di Kota Malang menerima 

pendaftaran untuk caleg dari kader non partai, akan tetapi untuk masuk menjadi caleg 

dari partai-partai besar seperti PDIP, P. Golkar, maupun P. Demokrat sangat susah. 

Partai-partai yang paling banyak menerima caleg dari luar kader partai sendiri adalah 

partai-partai baru dan partai-partai yang pada pemilu 2004 kurang mendapatkan suara 

signifikan dan tidak mempunyai basis pengkaderan serta basis massa yang jelas.  

Sebagaimana hasil dari Focus Group Discussion yang saya lakukan dengan 

beberapa Pengurus partai politik ditemukan bahwa pada pemilu 2009,52 sebagian 

partai politik sudah secara terbuka membuka ruang bagi calon dari luar kader untuk 

menjadi caleg dari partai mereka. Dengan demikian, sistem pemilu proporsional 

daftar terbuka secara murni telah merubah peta politik di Kota Malang secara 

                                                        
51 Hasil observasi menjelang Pemilu April 2009 dilaksanakan, menunjukan bahwa persaingan yang 
lebih ketat justru terjadi di internal partai. Caleg dalam satu partai berusaha untuk menjatuhkan sesame 
caleg dalam satu partai karena dianggap pesaing yang paling nyata dalam perolehan kursi di Dewan. 
Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rofiq yang merupakan caleg dari PAN Lowok 
Waru Kota Malang. Rofiq berusaha keras untuk bersaing dengan caleg satu partai yaitu Fujianto, 
menurut Rafiq, karena pada pemilu 2004 PAN di Lowok Waru mendapatkan satu kursi, dan 
kemungkinan pada pemilu 2009 mendapatkan kursi yang sama, maka focus utamanya adalah 
bagaimana agar suara Fujianto bisa di bawah suara yang diperolehnya.  
52 Focus group discussion (FGD) dengan beberapa aktifis partai, di rumah Jaenuri alang pada tanggal 
25 Agustus 2008. 
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keseluruhan. Banyak caleg yang direkrut oleh partai yang bukan dari kadernya dengan 

pertimbangan caleg tersebut akan menguntung partai bersangkutan.   

Beberapa pertimbangan kenapa seseorang dapat direkrut, walaupun bukan 

kader partai, yaitu pertama karena punya modal sosial; dan kedua karena punya 

modal ekonomi. Modal sosial terkait dengan banyaknya pengikut yang seseorang 

miliki karena posisinya, baik sebagai tokoh agama, tokoh politik, maupun tokoh 

masyarakat lainnya. Modal ekonomi terkait dengan kekayaan yang dia miliki, 

biasanya mereka adalah seorang pengusaha atau orang yang punya kekayaan cukup 

untuk mendanai kampanye pemenangan pemilu. 53  

Dengan demikian, perubahan dari memilih partai menjadi memilih calon pada 

pemilu legislatif 2009 sedikit banyak telah menegasikan pendekatan ideologis. Para 

kader partai bisa pindah ke partai manapun yang dia suka dan bisa menerimanya 

menjadi caleg, tanpa hirau dengan identitas ideologis dan historis. Begitupun partai 

bisa menerima setiap orang yang akan menjadi caleg dari partai yang bersangkutan, 

senyampang dianggap punya potensi baik ekonomi maupun politik, tidak 

menghiraukan latar belakang caleg yang akan diterima.54 Pada tingkatan pemilih, 

pada pemilu 2009 dasar pertimbangan latar belakang atau ideologi partai tidak lagi 

menonjol, justru yang dominan adalah, apakah calon itu mempunyai kedekatan secara 

sosial atau pribadi!, dan apakan calon itu bisa memberikan konstribusi secara 

ekonomi kepada mereka!. Dengan demikian tingkat identifikasi diri kepada partai 

pada pemilu 2009 sudah sangat rendah dibanding dengan pemilu 1999 dan 2004. 

Kondisi tersebut telah menyebabkan konstruksi pendekatan ideologi dalam 

membangun pola hubungan partai dan pemilih semakin pragmatis.55  

Penentuan Dapil Caleg 

Sudah menjadi semacam peraturan tidak tertulis dalam partai bahwa daerah-

daerah yang menjadi lumbung partai, para calegnya selalu diisi oleh pimpinan teras 

partai. Bahkan banyak pemilih yang tidak mengenal sama sekali calon yang akan 

mewakilinya. Kondisi marak dan jamak terjadi pada pemilu 1999 dan 2004 yang 

                                                        
53 Hasil FGD, ibid. 
54 Hasil observasi dan hasil wawancara menjelang pemilu 2009 di Kota Malang. 
55 Yang dimaksud dengan pragmatis adalah cara partai atau caleg dalam melakukan pendekatan kepada 
pemilih yang sudah tidak lagi mengandalkan pendekatan ideologi atau platform partai namun sudah 
menjurus ke pendekatan yang berbasis materi berupa program karikatif dan pemberian uang dan barang 
kepada pemilih.  
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menempatkan partai dalam posisi dominan dalam pemenangan pemilu maupun 

penentuan caleg. Keadaan ini membuat banyak Pimpinan Daerah atau Cabang partai 

yang kecewa karena tidak punya kesempatan untuk menjadi caleg dengan nomor urut 

jadi. Hal ini berdampak pada kurang bergairahnya Daerah atau Cabang partai dalam 

memenangkan pemilu. Akan tetapi, karena tingkat persaingan dalam internal partai 

rendah dan perolehan kursi bersifat urut kacang (kalau tidak ada yang mendapat BPP), 

maka calon-calon yang berada pada nomor urut jadi banyak bekerjasama dan 

membantu secara finansial calon dengan nomor urut di bawahnya.56 Hal ini 

diasumsikan bahwa semakin banyak caleg yang mendapatkan suara, maka kepastian 

caleg untuk lolos menjadi anggota Dewan semakin tinggi. 

Lain pemilu 1999 dan 2004, lain lagi pemilu 2009. Dengan sistem 

proporsional daftar terbuka (proportional open list) para pejabat teras partai harus 

berjuang keras untuk bisa bersaing dengan caleg lainnya dalam satu partai. Oleh 

karena itu bagi partai-partai menengah ke bawah, penempatan calon menjadi sangat 

krusial karena terkait dengan tingkat akseptabilitas calon di daerah pemilihan.57 Bagi 

caleg Kabupaten dan Kota, hampir dipastikan akan menempati dapil sesuai dengan 

asas domisili karena dianggap lebih dikenal dengan calon lain. 

Mengingat persaingan yang cukup keras di dapil masing-masing, partai politik 

tidak sembarangan dalam menurunkan caleg di dapil tertentu kalau memang caleg 

tersebut tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, banyak calon-

calon dari partai yang di tempatkan dalam dapil yang berdomisili dari dipil caleg yang 

bersangkutan. Walaupun demikian, ada juga celeg yang keluar dari dapil dimana 

mereka berada, dengan pertimbangan tingkat persaingannya lebih rendah, seperti 

tidak ada calon incumbent, atau terjadi konflik atau ada dua atau lebih calon yang 

sama dalam satu daerah sehingga di pindah ke dapil lain.58  

                                                        
56 Kalau pada pemilu 2004, kerja sama para caleg terjadi antara caleg dengan nomor urut kecil dan 
nomor urut dibawahnya. Asumsinya apabila suara yang diperoleh masing-masing caleg, maka besar 
kemungkinan caleg dengan nomor urut kecil bisa lolos. Sementara kerja sama yang terjadi diantara 
para caleg pada pemilu 2009 terjadi antara caleg untuk Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten. 
57 Berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa para caleg yang terdaftar, khususnya dari partai kecil 
dan baru, umunya mereka yang punya kapasitas baik dari sisi social kemasyarakatan maupun ekonomi.  
58 Fenomena ini terjadi pada partai-partai yang pada pemilu sebelumnya mempunyai kursi di DPRD, 
sehingga mereka sangat mengetahui basis pemilih partai secara geografis. Untuk itu caleg yang baru, 
namun punya jabatan struktural di partai ada kelonggaran untuk memilih dapil lain kalau dalam dapil 
tersebut ada incumbent yang memungkinkan caleg baru tersebut kalah bersaing.  
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 Sementara bagi caleg yang datang dari luar partai biasanya ditempatkan di 

dapil yang dalam pemilu sebelumnya tidak mendapatkan kursi dan biasanya 

ditempatkan dalam urutan bawah. Heterogennya calon yang berada dalam satu partai 

telah berdampak pada pilihan segmen massa. Baik partai Nasionalis maupun partai 

Islam sudah tidak lagi membedakan basis konstituen mereka, karena yang jadi 

pertimbangan dalam pileg 2009 adalah latar belakang dari calon yang bersangkutan.59 

Calon dari partai-partai besar yang bukan berasal dari kader lebih banyak 

berasal dari segmen pengusaha. Sebagai contoh caleg dari PDIP yang berada dapil 

Kedung Kandang merupakan caleg yang berlatar belakang pengusaha, jelasnya 

pengusaha rokok. Alasan utama yang terungkap dari hasil FGD dengan beberapa 

pengurus partai adalah kemampuan ekonomi caleg. Dari data di lapangan menunjukan 

bahwa caleg PDIP yang bernama Drs. H. Nurrudin Huda (Soleh) yang berlatar 

belakang pengusaha ini menjadi caleg dengan prosentase perolehan suara paling besar 

dan mendekati Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), yaitu sebesar 7.129 suara atau 

sekitar 78,25% dari BPP yang berjumlah 9.110.60 Dalam rangka meng-cross-check 

kebenaran data, saya mencari informan yang dianggap mengetahui yaitu anggota 

KPUD Kabupaten dan salah seorang caleg, informasi yang diperoleh menunjukan 

bahwa caleg PDIP dari pengusaha dapat memperoleh suara sangat signifikan tidak 

hanya karena alasan ekonomi, melainkan juga jaringan usaha juga. Perusahaan rokok 

kretek yang dimiliki Soleh itu ternyata melibatkan tenaga kerja ribuan orang, belum 

termasuk pengecer-pengecernya. Dengan demikian, bagi partai politik yang besar 

seperti PDIP, kalau tidak punya modal ekonomi dan sosial yang besar akan sangat 

susah menjadi caleg kalau tidak lewat jalur struktural. 

5.6. Rekonstruksi Model Politik Aliran Di Kota Malang 

Setiap kali bangsa Indonesia melaksanakan pemilu, termasuk pemilu pasca 

reformasi, aliran selalu mewarnai pola hubungan partai dan pemilih.61 Sebagaimana 

                                                        
59 Karena pola hubungan partai dan pemilih pada pemilu 2009, akibat dari pengaruh sistem pemilu 
dengan daftar terbuka penuh, sudah sangat transaksional, maka hampir semua partai politik sudah tidak 
lagi menekankan basis pemilih tradisionalnya. Karena yang paling menentukan dalam pemilu 2009 
adalah kemampuan financial dan kemampuan dalam mengorganisasikan tim kampanye yang bisa 
mendukung pemenangan caleg.  
60 Hasil analisis dokumen pemilu 2009 KPUD Kota Malang, hasil wawancara dengan Anggota KPUD 
Kota Malang Jaenudin, caleg PAN Kota Malang Rafiq pada bulan Maret 2009. 
61

 Fachri Ali mengatakan bahwa pengaruh aliran dalam politik Indonesia adalah suatu produk sejarah 
sosial-politik dan ekonomi yang khas. Bahwa kendatipun masyarakat Indonesia telah mengalami proses 
kapitalisasi sejak abad ke-19, namun sumber-sumber material belum tertransformasikan menjadi alat 
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halnya pemilu multipartai 1955, pemilu 1999 juga punya warna ideologis yang 

berbasis aliran. Hasil pemilu pertama pasca reformasi, tampak jelas bagaimana aliran 

menjadi benang merah afiliasi politik masyarakat kepada partai politik. Memasuki 

pemilu 2004, akibat adanya perubahan dalam pemilu dan perluasan pemaknaan partai 

oleh pemilih, pola hubungan yang berbasis aliran mengalami perubahan.62  Hasil 

pemilu 1999 yang cukup kental dengan warna ideologis, pada pemilu 2004 hasil 

pemilu agak mencair sebagaimana dibuktikan dari penurunan perolehan suara partai-

partai yang merepresentasikan ideologi seperti PDIP, PKB, PAN. Pada pemilu 2009, 

sistem pemilu dengan daftar terbuka murni lebih mendorong partai untuk melupakan 

label ideologis karena peran caleg lebih dominan dalam upaya meraih suara. Hasil 

perolehan suara pemilu 2009 menunjukan adanya perubahan yang signifikan terkait 

pola hubungan yang berbasis aliran. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada pemilu 1999 pola hubungan 

berbasis aliran masih terkonstruksi, sementara pada pemilu 2004 konstruksi politik 

politik aliran mengalami kekaburan. Berbeda dengan pemilu 1999 dan 2004, pada 

pemilu 2009, konstruksi pola hubungan partai dan pemilih berbasis aliran sudah 

sangat melemah, kalau tidak dikatakan hilang. 

5.6.1. Pemilu 1999: Konstruksi Politik Aliran Masih Jelas 

Setelah UU no.2 Tahun 1999 disahkan maka mulailah kancah baru dalam 

dunia politik di Indonesia. Reformasi politik pasca Orde Baru memberikan 

                                                                                                                                                               
politik dan daya pendorong bagi terciptanya afiliasi politik yang epektif bagi masyarakat Indonesia.  Ini 
terjadi karena proses kapitalisasi modern itu berada di dalam kontrol tangan-tangan asing.  Dalam arti 
kata lain, absennya kontrol kaum pribumi terhadap sumber-sumber material berbanding lurus dengan 
absennya kesadaran politik yang bersifat material-based di kalangan masyarakat Indonesia.  Dia 
mencontohkan, gagalnya anggota Sarekat Islam untuk berkembang menjadi kelas ekonomi yang 
sadar—walau pada mulanya lahir dengan kesadaran itu—antara lain, menunjukan kecenderungan 
kegagalan diatas. Disamping itu kegagalan PKI mengembangkan politik kelas yang cenderung 
membuat kompromi-kompromi ideologis dalam realitas politik Indonesia. Lihat Fachri Ali, Pengaruh 
Aliran Dalam Politik Indonesia, unpublished paper,  1996. 
62 Setelah Pemilu presiden 2004 berlangsung, analisis politik banyak bermunculan di media massa, 
termasuk pengujian ulang "politik aliran" yang pernah berkembang tahun 1950-an. Berbagai analisis itu 
menarik karena akan memeriksa apakah sepanjang 40 tahun terjadi kontinuitas atau diskontinuitas 
geneologi sejarah budaya-politik kita. Kuntowijoyo (Kompas, 7/7/ 2004) menyatakan politik Indonesia 
bergerak menuju apa yang ia sebut "pragmatisme-religius", kian kaburnya identitas religius-sekuler. 
Dijelaskannya, pragmatisme religius merupakan antropo-teosentrisme. Kuntowijoyo mencatat yang 
tersisa dari dikotomi itu apa yang oleh Max Weber disebut ketegangan kreatif antara zweckrational dan 
wertrational, pemikiran yang murni rasional menjadi satu dengan pemikiran berdasar nilai. Sehingga 
yang ada hanya pertentangan "aktualitas", bukan "ideologis". Senada dengan Kuntowijoyo, Lance 
Castles (Kompas, 9/7/20 04) menulis pola aliran sudah berakhir. Keraguan muncul dari Muhammad Ali 
(Kompas, 15/7/ 2004) yang merespons dengan pertanyaan apakah benar yang terjadi lenyapnya 
dikotomi sekuler-religius? Ali merekomendasikan pencarian jalan tengah yang "seharusnya" bagi 
politik kita ke depan. 
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kesempatan bagi lahir dan tumbuhnya 148 Partai politik, dan 48 partai politik berhak 

ikut pemilihan umum (Pemilu) 7 Juni 1999. Dari 48 partai politik yang ikut pemilu di 

Kota Malang Malang ternyata hanya ada beberapa partai yang mempunyai perwakilan 

di DPRD.63  

Hasil perolehan suara partai pada pemilu 1999 yang signifikan masih sejalan 

dengan politik aliran.64 PDIP yang merupakan representasi dari pemilih Abangan, 

PKB dan PPP yang merupakan representasi dari pemilih Santri Tradisional, PAN dan 

PK representasi dari pemilih santri Modernis, sementara Golkar merupakan 

representasi dari pemilih Priyayi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada 

pemilu 1999 nuansa ideologis masih kental mewarnai perpolitikan di Kota Malang, 

sebagaimana halnya dalam pemilu 1955.65 Patut disampaikan, walaupun PKB dan 

PAN dalam paltform partai tidak mencantumkan asas Islam, namun dari kacamata 

sosiologis dan historis kedua partai ini bisa dikategorikan partai Islam karena 

mempunyai kedekatan dengan pemilih Islam. PKB didirikan oleh Gus Dur yang 

merupakan mantan Ketua Umum PP NU dan sekaligus cucu pendiri NU yaitu KH. 

Hasyim Asyari, sementara Amin Rais merupakan mantan Ketua Umum PP 

Muhammadiyah.   

Hal yang menarik, walaupun Malang terkenal dengan kehidupan masyarakat 

yang Islami, namun dalam afiliasi politik masyarakatnya lebih banyak ke partai 

                                                        
63

 Pada pemilu 1999 menunjukan bahwa di Kota Malang PDI-P meraih 162.818 suara atau 41,32 % 
dengan perolehan kursi 15 kursi. PKB dengan 77.429 suara atau 19,65 %, mendapatkan 12 kursi. 
Golkar memperoleh suara 63.363  atau 16.08 % sehingga mendapatkan 7 kursi. PPP dengan 11.080 
suara atau 2.81 % mendapatkan 3 kursi. PAN meraih 41.582 suara atau 10,55 %, mendapatkan 2 kursi.   
64

 Konsep politik berdasarkan pola aliran menjadi menonjol, tatkala kehidupan politik dalam 
masyarakat bukan didasarkan pada ideologi politik belaka, melainkan antar hubungan organisasi-
organisasi sosial dengan kehidupan dari suatu sistem sosial yang kompleks (dari suatu infrastruktur 
sosial dan kebudayaan di pedesaan dan perkotaan). Karena itu terbentuk suatu aliran politik yang 
terformulasikan melalui istilah-istilah yang lebih bersifat ideologis. Sebenarnya perumusan tentang 
aliran politik di Indonesia telah dinyatakan di dalam pemikiran Soekarno tentang rumpun ideologi 
utama di Indonesia (Nasionalisme, Islam, dan marksisme). Namun klasifikasi tiga kelompok itu 
dianggap masih mengandung banyak kesulitan. Sebab tiap-tiap kategori sifatnya masih terlalu 
heterogen. Contohnya, perbedaan yang tajam antara kaum komunis dengan kaum sosialis, kelompok-
kelompok yang radikal dan keningratan di kalangan Nasionalis, di samping pengaruh dari kehidupan 
subkultur terhadap kehidupan politik di kalangan Islam. 
65 Pada pemilu 1955 ada empat partai yang mendapatkan suara mayoritas seperti PNI dengan 22,3%, 
Masyumi 20,9%, NU 18,4%, PKI 16,4%. Keempat partai ini walaupun mendapatkan suara besar, 
namun tidak jelas berapa besar ikatan afiliasi politik pemilihnya karena tidak dapat dibuktikan 
konsistensinya akibat punahnya partai tersebut. Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena dicurigai 
sebagai biang keladi dari banyaknya permberontakan yang dilakukan oleh kalangan Islam dan 
menentang diberlakukannya ideologi Nasakom (Bruinessen, 1994), PKI bubar akibat terjadinya 
peristiwa G.30/S PKI yang membawa korban cukup besar dikalangan partisan politiknya. Sementara 
PNI dan NU harus mengalami nasib naas ditinggalkan partisan pemilihnya karena terjadinya fusi partai 
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Nasionalis.66 Sebagaimana hasil perolehan suara dalam pemilu, PDIP yang 

merupakan representasi dari partai Nasionalis mendapatkan 41,32 % di Kota Malang, 

sementara PKB yang merupakan representasi dari partai Islam mendapatkan  19,65 % 

di Kota Malang. Kedua partai ini, pada pemilu 1999 merupakan partai yang 

mempunyai pemilih dengan tingkat fanatisme yang tinggi. Pemilih di akar rumput, 

khususnya yang menamakan diri sebagai wong cilik, tingkat identifikasi dirinya 

kepada PDIP sangat tinggi. Simbol-simbol partai seperti gambar Bung Karno, 

Megawati menjadi hiasan di rumah-rumah mereka. Begitu pula dengan gambar kepala 

banteng dengan moncong putih, pada saat menjelang dan sesudah pemilu 1999, 

hampir jamak bagi mereka yang mengatasnamakan wong cilik memakai kaos 

bergambar kepala banteng dengan moncong putih.67 

Bagi pemilih PKB yang umumnya merupakan kelompok santri tradisional, 

memilih partai ini seakan-akan sudah menjadi kewajiban, oleh karena itu banyak di 

antara mereka yang rela untuk menghadiri acara-acara kampanye yang diadakan oleh 

PKB dengan biaya sendiri.68 Simbol-simbol yang menjadi ciri khas dari organisasi 

NU yaitu bola dunia yang dikelilingi bintang sembilan menjadi menu wajib warga 

Nahdiliyin dalam menghiasi rumahnya, baik dalam bentuk kalender maupun poster. 

Begitupun dalam setiap acara keagamaan yang dilakukan, selalu menjadi ajang 

sosialisasi dari para elit PKB untuk menegaskan bahwa apabila mengaku NU harus 

memilih PKB. Hampir semua kekuatan NU, baik itu kyai dengan pesantren nya, guru 

agama dengan sekolahnya banyak yang terlibat dalam mensosialisasikan dan 

sekaligus mengkampanyekan untuk kemenangan PKB. Dengan demikian tidak lah 

mengherankan apabila PKB dalam pemilu 1999 mendapat suara yang signifikan, 

walaupun ada partai lain yang juga lahir dari rahim NU seperti PNU dan PKU.  

Secara mengejutkan, Partai Golkar yang merupakan reinkarnasi dari Golkar 

masa Orde Baru, masih tetap mendapatkan suara yang signifikan yaitu 63,363 suara 

atau 16.08 % untuk Kota Malang69 Dukungan terhadap Golkar yang cukup konsisten 

                                                        
66 Hasil analisis dokumen pemilu 2004 dan 2009 KPUD Kota Malang, menunjukan bahwa wilayah di 
Kota Malang PDIP mempunyai pendukung yang fanatik. Dari data pemilu 2004 dan 2009 menunjukan 
bahwa di Kota Malang dukungan masyarakat ke PDIP cukup merata di lima Kecamatan,. Untuk lebih 
jelasnya bisa dilihat dari rekapitulasi hasil pemilu 2004 dan 2009 Kota. 
67 Hasil pengamatan menjelang dan sesudah pemilu 1999 di wilayah Kota Malang. 
68 Hasil wawancara dengan Tono, simpatisan PPP,  
 pada tanggal 2 April 2014. 
69 Analisis hasil rekapitulasi pemilu 1999 di Kota Malang Sumber: www. kpu.go.id, dan sekretariat 
Dewan Kota Malang. 
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datang dari keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dari masyarakat yang secara 

ekonomi maju karena perhatian pemerintah pada massa Orde Baru.70 Dalam 

perspektif aliran, pemilih Golkar ini merupakan kelompok priyayi, walaupun dalam 

realitasnya tidak semua pemilih Golkar itu datang dari keluarga yang berlatar 

belakang PNS. Kalau melihat perolehan suara yang kurang dari 20 % di Kota Malang, 

jelas ada penurunan yang signifikan dibanding dengan suara masa pemilu Orde Baru 

yang rata-rata di atas 60 persen.   

5.6.2. Pemilu 2004: Konstruksi Politik Aliran Mengalami Kekaburan  

Pada pemilu 2004 politik aliran masih mewarnai perilaku politik di Kota 

Malang. Sebagaimana dikemukan Pratikno (2004),” perilaku pemilih di Indonesia 

masih belum berubah dari pola yang berkembang sejak Pemilu 1955. Masyarakat 

tetap menyalurkan aspirasi politiknya dengan basis ideologi, sedangkan kelompok 

masyarakat yang rasional hanya sekitar 20 persen.” Dalam situasi tersebut, berbagai 

konsep, visi, dan platform yang ditawarkan partai menjadi tidak begitu dihiraukan. 

Masyarakat lebih menghargai asal-usul partai dan berbagai program kongkrit yang 

bersifat karikatif yang dilakukan seperti bantuan sosial dan pembangunan atau pun 

pemberian uang.71 

Kondisi di lapangan menunjukan bahwa partai politik dan pemilih tidak lagi 

semata-mata mengandalkan identitas ideologis, partai sudah berusaha bergeser ke 

arah yang lebih tengah. Partai Islam berusaha menghaluskan isu-isu ideologisnya 

dengan cara tidak telalu lagi getol menyuarakan syariat Islam, sementara partai 

Nasionalis sudah berusaha mendekat kepada segmen-segmen pemilih Islam.72 Di sisi 

                                                        
70 Hasil observasi di wilayah perkotaan Kota Malang, pada pemilu 1999 dan 2004 wilayah ini masih 
cukup konsisten mendukung Partai Golkar walau tidak seperti jaman Orde Baru. Terkait dengan 
aspirasi politik PNS ke Partai Golkar, hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan sugiono, salah 
seorang warga simpatisan Golkar, pada tanggal 3 Maret 2014. Menurut Sugiono, pendukung Golkar 
masih cukup banyak, dan umumnya mereka datang dari keluarga pegawai negeri sipil (PNS) atau 
TNI.” Akan tetapi hasil pengamatan penulis, pada pemilu 2009, pemilih Partai Golkar, khususnya dari 
PNS Guru dan juga TNI/Porli sudah banyak yang meninggalkan Partai Golkar dan beralih ke Partai 
Demokrat.  
71 Pada pemilu 2004, walaupun banyak konstituen yang kecewa dengan elit PKB yang sering konflik, 
dan elit PDIP yang sering terjerat kasus di Dewan, namun tetap saja di Kota Malang kedua partai ini 
mendapatkan suara signifikan. PDIP menempatai posisi pertama pemenangan pemilu di Kota Malang, 
dan diikuti oleh PKB, dan Partai Golkar. Ada hal yang cukup jelas pada pemilu 2004, akibat terjadinya 
kekecewaan pemilih pada elit politik, maka perilaku masyarakat cenderung sudah mulai terbuka dalam 
melakukan transaksi politik. Banyak pemilih yang tidak mau datang ke TPS atau memilih partai 
tertentu apabila tidak ada konpensasi yang bersifat ekonomi.. 
72 Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampakan spektrum 
ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. ‘Kiri’ berarti mendukung peran negara 
yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan 
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lain pemilih sudah berusaha melepaskan diri dari keterikatan dengan partai (civic 

disangegament) dan sudah berusaha realistis dalam menjalin komunikasi dengan 

partai.73 Dampak dari kondisi tersebut adalah pola hubungan partai dan pemilih tidak 

lagi sepenuhnya menggambarkan aliran politik (partially constructed). 

Dari hasil perolehan suara pada pemilu 2004, menunjukan bahwa politik aliran 

sudah mulai mengalami pemudaran. Warna ideologis yang berkembang baik itu 

Nasionalis yang merah, maupun Islam yang hijau tidak lagi sepekat pemilu 1999. Hal 

ini bisa dibuktikan dari penurunan suara yang dialami oleh PDIP, PKB, PAN maupun 

Golkar di Kabupaten dan Kota Malang. Penurunan suara partai berimplikasi pada 

penurunan kursi di DPRD dari pemilu 1999 ke pemilu 2004. Hasil pemilu 2004 di 

Kota Malang menunjukan sebagai berikut: PDIP dari 15 kursi turun dua menjadi 12 

pada, PKB dari 12 kursi turun empat menjadi 8 dan Golkar dari  7 kursi turun dua 

menjadi 5. Seiring dengan penurunan suara yang dialami PDIP, PKB, dan Golkar, ada 

partai yang memperoleh suara pantastis pada pemilu 2004 yaitu PKS dan Partai 

Demokrat. Parta Demokrat yang baru ikut pemilu tahun 2004 langsung menempati 

urutan keempat dengan perolehan suara 14,55 % untuk Kota Malang, sementara PKS 

mendapatkan suara sebesar 7,16 % untuk Kota Malang.74 

Memudarnya politik aliran bisa dilihat dari tingginya swing votes75 yang ada di 

Kota Malang. Swing votes yang paling besar berasal dari PDIP yaitu sebesar 15,38 % 

suara dari Kota Malang. Menurunnya suara PDIP, menurut hasil Focus Group 

                                                                                                                                                               
komunis), ‘tengah’ adalah Moderat, dan ‘kanan’ adalah kelompok Liberal yang berusaha mengeliminir 
peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha 
mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar). Adanya spektrum ideologi yang signifikan 
itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk 
mengedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga 
menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah 
substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti 
pemilih bisa dipilah preferensinya. 
73

 Yang dimaksud pemilih sudah berusaha realistis adalah keinginan  pemilih untuk keluar dari jebakan 
ideologis yang bagi mereka tidak bisa mendapat keuntungan secara material. Kejujuran mereka 
terhadap partai ternyata disalahgunakan oleh elit politik untuk memperkaya mereka sendiri dan lupa 
terhadap nasib dari konstituen. Hasil wawancara dengan masyarakat pemilih pada bula Februari 2014 
di Kota Malang. 
74

 Analisis hasil rekapitulasi pemilu KPUD 2004 di Kota Malang. 
75

 Swing votes adalah perpindahan pilihan politik pemilih dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Pada 
pemilu 1999, PDIP, PKB, PAN dan Golkar yang merupakan representasi dari politik aliran, Abangan - 
PDIP, Santri Tradisional - PKB, Santri Modernis - PAN, dan Priyayi - Partai Golkar merupakan partai 
yang memperoleh suara tertinggi. Pada pemilu 2004 ketiga partai tersebut, terutama PDIP, mengalami 
penurunan suara yang sangat siginikan. Analisis hasil pemilu 2004 di Kota Malang. 
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Discussion,76 akibat dari kebijakan pemerintahan Megawati yang tidak pro wong 

cilik, dan hal ini telah menurunkan tingkat identifikasi pemilihnya pada PDIP. 

Selanjutnya tingkat swing votes dari pemilih di Kota Malang masing-masing sebagai 

berikut: PKB dengan 2,24 % Golkar 1,49 % PAN 3,76  Swing votes dari PDIP dan 

Golkar banyak yang masuk ke Partai Demokrat yang memperoleh suara 12,35 % Kota 

Malang. Hal ini dikarenakan Partai Demokrat merupakan partai yang pluralis berasas 

Nasionalis Religius. Sementara swing votes dari PKB dan PAN banyak masuk ke 

PKS sebagai partai yang berasas Islam dengan tingkat militansi kader yang tinggi dan 

didukung dengan program partai yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat 

berupa program bantuan sosial.77 

Terkait dengan pemilu legislatif 5 April 2004, Pratikno menyatakan bahwa 

sejumlah partai memperebutkan suara dari kelompok masyarakat pemilih yang sama, 

seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar yang 

memperebutkan kaum Nasionalis, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan 

Sejahtera (PK Sejahtera) mencari suara kaum Islam modernis, Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperebutkan suara 

kelompok Islam tradisional. Sejalan dengan Pratikno, Ichlasul Amal menyampaikan 

bahwa hasil pemilu legislatif menunjukkan dengan jelas asal-muasal suara yang 

diperoleh empat besar partai pemenang pemilu, Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP. 

Keempat partai itu mendulang suara dari kelompok Islam dan Nasionalis. Masyarakat 

masih mencoblos partai berdasarkan aliran, budaya, dan agama (Kompas, 2004).78 

5.6.3. Pemilu 2009: Konstruksi Politik Rasional Ekonomi 

Pengembangan makna partai dan perubahan dalam sistem pemilu telah 

menggeser konstruksi politik aliran yang sudah sekian lama mewarnai perpolitikan di 

                                                        
76 Focus Group Discussion dihadiri oleh Bapak Aguk, Bapak Wahid, Bapak Sugiono, Bapak Madi, 
Soni, Bapak Muslim pada hari Kamis tangal  17 Juli tahun 2014. 
77

 Hasil wawancara dengan pemilih di Kota Malang pada bulan Januari 2014, menunjukan bahwa 
pemilih yang paling banyak melakukan swing votes adalah PDIP dan PKB. Hampir hapir lima puluh 
persen lebih pemilih dari partai Nasionalis mengalihkan pilihan politiknya ke Partai Demokrat, 
sementara pemilih PKB agak cukup menyebar, namun umumnya ke PKS dan Partai Demokrat. Hal ini 
juga didukung hasil penelitian penulis mengenai pergeseran pilihan politik di Kota Malang pada tahun 
2006. Menurut hasil penelitian menunjukan bahwa pemilih Partai Golkar dan PDIP pada pemilu 1999 
yang mengalihkan pilihan politiknya hampir 70 % menjadikan Partai Demokrat sebagai pilihan politik 
pada pemilu 2004. Sementara pemilih PAN dan PKB hampir 50 % mengalihkan pilihan politiknya ke 
PKS.  
78 Statemen ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan wartawan kompas terkait dengan 
pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004. 
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negara kita.79 Perubahan dari memilih partai menjadi memilih calon pada pemilu 

legislatif 2009 sedikit banyak telah menegasikan keberadaan aliran politik. Para kader 

partai bisa pindah ke partai manapun yang dia suka dan bisa menerimanya menjadi 

caleg, tanpa hirau dengan identitas ideologis dan historis. Begitupun partai bisa 

menerima setiap orang yang akan menjadi caleg dari partai yang bersangkutan, 

senyampang dianggap punya potensi baik ekonomi maupun politik, tidak 

menghiraukan latar belakang caleg yang akan diterima.80 Pada tingkatan pemilih, 

pada pemilu 2009 dasar pertimbangan latar belakang atau ideologi partai tidak lagi 

menonjol, justru yang dominan adalah, apakah calon itu mempunyai kedekatan secara 

sosial atau pribadi!, dan apakan calon itu bisa memberikan konstribusi secara 

ekonomi kepada mereka!. Dengan demikian tingkat identifikasi diri kepada partai 

pada pemilu 2009 sudah sangat rendah dibanding dengan pemilu 1999 dan 2004. 

Kondisi tersebut telah menyebabkan konstruksi politik aliran dalam pola hubungan 

partai dan pemilih berbasis aliran semakin mengalami kekaburan.81  

Dari data pemilu 2009 hasil rekpitulasi KPUD Kota Malang, menunjukan 

bahwa perolehan kursi partai di DPRD tidak lagi terkonsentrasi pada beberapa partai 

saja, melainkan sudah menunjukan ada penyebaran. PDIP, PKB, dan Golkar yang 

merupakan sibolisasi dari politik aliran tidak lagi menjadi partai dengan perolehan 

kursi terbesar, pada pemilu 2009 dominasi ketiga partai ini tidak terjadi. Beberapa 

partai muncul ke permukaan seperti Partai Demokrat, PKS, PAN dan beberapa partai 

lain, bahkan Partai Demokrat bisa menghentikan dominasi PDIP di Kota Malang yang 

pada pemilu 1999 dan 2004 menjadi pemenangan pemilu di Kota Malang.82 Partai 

                                                        
79 Pada pemilu 1955 ada empat partai yang mendapatkan suara mayoritas seperti PNI dengan 22,3%, 
Masyumi 20,9%, NU 18,4%, PKI 16,4%. Keempat partai ini walaupun mendapatkan suara besar, 
namun tidak jelas berapa besar ikatan afiliasi politik pemilihnya karena tidak dapat dibuktikan 
konsistensinya akibat punahnya partai tersebut. Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena dicurigai 
sebagai biang keladi dari banyaknya permberontakan yang dilakukan oleh kalangan Islam dan 
menentang diberlakukannya ideologi Nasakom (Bruinessen, 1994), PKI bubar akibat terjadinya 
peristiwa G.30/S PKI yang membawa korban cukup besar dikalangan partisan politiknya. Sementara 
PNI dan NU harus mengalami nasib naas ditinggalkan partisan pemilihnya karena terjadinya fusi 
partai. 
80 Hasil observasi dan hasil wawancara pemilu 2009 di Kota Malang. 
81 Yang dimaksud dengan kekaburan politik aliran adalah perubahan peta afiliasi politik masyarakat 
yang diakibatkan oleh bergesernya basis pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan partai 
politik. Pada pemilu 1955 dan pemilu 1999, dasar pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan 
partai politik adalah ideologi, pada pemilu 2004 sedikit bergeser kea rah transaksional, dan pada pemilu 
2009 semakin transaksional.  
82 Hasil pemilu 2009 di Kota Malang terjadi perubahan yang signifikan, baik dari sisi perolehan suara 
partai maupun peningkatan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Partai yang mengalami 
peningkatan suara cukup signifikan adalah Partai Demokrat dan PKS, sementara partai baru yang 
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Demokrat di Kota Malang yang pada pemilu 2004 memperoleh kursi 7 kursi kalah 5 

kursi dari PDIP yang memperoleh 12 kursi, pada pemilu 2009 Demokrat memperoleh 

12 kursi sementara PDIP 9 kursi. 

Kondisi hasil perolehan suara partai yang tidak konsisten dari satu pemilu ke 

pemilu atau yang disebut dengan ketidakstabilan electoral merupakan petunjuk 

menurunnya identifikasi pemilih terhadap partai,83 yang secara otomatis 

meningkatnya swing votes. Dalam pemilu 1999 di Kota Malang perolehan suara 

partai-partai papan tengah ke atas seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dalam 

pemilu 2004 mengalami penurunan dan memunculkan  partai baru yang masuk ke 

papan tengah yaitu PKS dan Demokrat, dan bahkan pada pemilu 2009  Partai 

Demokrat menjadi partai papan atas mengalahkan PDIP, khususnya di Kota Malang.84  

Penurunan tingkat identifikasi pemilih kepada partai tertentu di Kota Malang 

bisa diindikasikan oleh menurunnya kebanggaan pemilih pada simbol-simbol partai.85 

Kalau dalam pemilu 1999 dan 2004 banyak pemilih yang memakai kaos merah 

dengan gambar partai  seperti gambar banteng sebagai simbol PDIP, atau baju hijau 

dengan gambar bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang yang merupakan simbol 

                                                                                                                                                               
langsung mendapatkan kursi cukup signifikan adalah Partai Hanura yang dibentuk oleh Wiranto, dan 
Partai Gerindera yang didirikan oleh Prabowo. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam rekapitulasi 
hasil perolehan suara pemilu 2009 KPUD Kota Malang. 
83 Memudaranya dukungan terhadap partai akan berarti hilangnya suara partai yang bersangkutan. Di 
dalam negara-negara demokrasi liberal, termasuk Indonesia, penomena memudarnya dukungan atau 
menurunnya identifikasi partai akan menyebabkan berpindahnya pemilih ke partai lain atau/dan 
terbentuknya partai baru sebagai wadah baru untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti yang 
dikemukakan Harrop, “Partisan dealignment can lead to electoral votality which may in turn produce 
changes in the party system. These may take the form of new parties emerging (such as the Greess), or 
old ones declining (such as the French Communists).” Rod Hague, Martin Harrop and Shaun Breslin 
Political Science, A comparative Introduction. Great Britain: The Macmillan Press LTD,  1992. 
84 Kemenangan Partai Demokrat di Kota Malang tidak lepas dari popularitas SBY, serta kebijakan 
popular Pemerintahnya pada saat-saat menjelang pemilu. Kebijakan Bantuan Langsng Tunai (BLT) 
bagi masyarakat miskin, pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), penurunan harga Bahan 
Bakar Minyak (BBM) menjadi daya dorong kuat bagi pemilih kalangan menengah ke bawah untuk 
memilih Partai Demokrat. Sementara kebijakan  peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, 
seperti menaikan gaji bulanan, dan pemberian gaji ke 13 telah menodorong sebagian PNS Sipil maupun 
militer (akitif maupun pensiunan) mengalihkan dukungannya  ke Partai Demokrat. Khusus untuk 
kalangan Guru, daya tarik ke Partai Demokrat lebih banyak dikarenakan oleh kebijakan sertifikasi. 
Dengan demikian, dukungan pemilih ke Partai Demokrat sangat ditentukan oleh faktor SBY dan 
kebijakan yang pro rakyat, oleh karena itu dukungan ini sangat cair dan bisa berubah seiring dengan 
perubahan popularitas SBY dan kebijakan pemerintah. 
85 Hasil observasi yang penulis lakukan di Kota Malang pada sebelum dan setelah pemilu 1999 sampai 
menjelang pemilu 2004 banyak masyarakat yang bangga mempergunakan simbol-simbol maupun tanda 
gambar partai, terutama PDIP, PKB. Hampir setiap hari banyak dijumpai warga yang memakai kaos 
bertanda gambar kepala banteng yang merupakan simbol PDIP maupun  tanda gambar bola dunia 
dengan bintang sembilan yang merupakan simbol PKB. Tidak hanya dalam kaos, namun berbagai 
simbol tersebut juga di pajang di rumah-rumah seperti gambar Bung Karno dan Megawati untuk PDIP, 
dan  gambar partai atau pemimpin partai dari PKB.  



 

59 
 

PKB. Mereka sangat fanatik dengan kaos bergambar partai PDIP dan PKB tersebut, 

dan tidak akan berani secara terang-terangan memakai kaos bergambar partai lain. 

Menjelang pemilu 2009, fenomena pemakaian kaos bergambar partai tertentu secara 

fanatik sudah tidak nampak.86 Pemilih tidak lagi sungkan atau ragu-ragu untuk 

memakai kaos yang bergambar lain partai yang tidak sealiran baik dari kalangan 

Abangan maupun kalangan Santri Tradisionalis. Sebagai contoh dari hasil temuan di 

lapangan, banyak pemilih yang berasal dari kelompok Abangan maupun Santri 

tradisional yang dalam keadaan tertentu memakai kaos PAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
86 Menjelang pemilu 2009, masyarakat tidak lagi fanatik dengan memakai kaos dengan tanda gambar 
kepala banteng, atau juga gambar bola dunia. Dari hasil pengamatan, menunjukan bahwa masyarakat 
pemilih sudah mulai terbiasa dengan memakai kaos dari gambar partai yang sebenarnya bukan 
idntifikasi politik mereka. Sebagai mana yang terjadi Kota malang,  pada pemilu 1999 dan 2004 tingkat 
identifikasi masyarakat kepada PDIP dan PKB sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari maraknya simbol-
simbol partai yang ada dirumah-rumah penduduk. Namun pada pemilu 2009, seiring dengan 
berubahnya sistem pemilu, telah menyebabkan identifikasi kepartaian mereka menjadi menurun dan 
tidak lagi sepanatik sebelumnya. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Proses demokratisasi pasca kejatuhan rezim Orde Baru cukup pesat, salah 

satunya ditandai dengan adanya transformasi dalam sistem kepartaian dan pemilu, 

serta meningkatnya partisipasi politik. Sistem kepartaian berkembang dari limitasi 

menjadi multipartai, sementara pemilu dilakukan oleh lembaga independen yang 

bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjamin proses pemilu berjalan 

dengan jujur, adil, dan transfaran. Partisipasi masyarakat dalam politik pun meningkat 

yang ditandai dengan besarnya minat masyarakat untuk mendirikan partai, sekaligus 

aktif dalam berbagai aktivitas politik, termasuk mereka yang ikut melakukan 

mobilisasi politik.  

Pemilu pada masa Orde Baru hanya diikuti oleh dua partai politik (yaitu, PPP 

dan PDI) dan satu Golkar, sebaliknya pada pemilu era reformasi diikuti oleh banyak 

partai (multipartai). Pada pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, dan pada pemilu 

2004 diikuti oleh 24 partai, sementara pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai, dengan 

enam partai lokal yang ada di Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Lahirnya partai 

politik di era multipartai, lebih banyak mengadopsi basis massa yang berlatar 

primordialisme (aliran) yang secara jamak dipakai partai politik pada pemilu 1955 

Orde Lama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kondisi keparpolan pasca 

reformasi lebih merupakan sistem kepartaian 1955 jilid dua, dengan situasi dan 

kondisi berbeda. Hal ini telah mendorong adanya dinamika politik kepartaian yang 

jauh berbeda dengan ketika masa rezim Orde Baru yang monolitik. Sementara dalam 

sistem pemilu, proporsional dengan daftar tertutup (1999) terus mengalami perubahan 

dan perbaikan dari mulai proporsional dengan daftar terbuka plus Bilangan Pembagi 

Pemilih (2004), sampai pada proporsional dengan daftar terbuka tanpa BPP (2009). 

Berubahnya sistem kepartaian dan pemilu, belum diikuti oleh peningkatan 

kualitas berpolitik baik dari kalangan elit parpol maupun pemilih. Partai politik belum 

mampu medesain dirinya secara utuh antara ideologi, platform, dan sekaligus 

implementasinya. Tidak jarang antara ideologi, platform, dan pelaksanaannya dalam 

tindakan politik (orientasi pada kebijakan) tidak konsisten, atau bahkan tidak 

konsekuen. Sementara pemilih, belum menunjukan perilaku politik yang rasional dan 
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dewasa, karena masih diwarnai perilaku transaksional, patronase politik, dan 

ideologis. Ideologi yang sempit, figur politik, program karikatif lebih mengena dan 

dapat diterima ketimbang platform, program serta orientasi parpol yang sifatnya 

substansial. Oleh karena itu partai politik yang punya saham ideologis di masyarakat, 

punya figur yang kuat, serta kemampuan ekonomi yang memadai akan tetap survive 

dalam setiap pemilu. Sebaliknya, partai politik yang hanya mengandalkan jaringan 

organisasi, tanpa didukung massa ideologis yang jelas, figur yang kharismatis, dan 

dukungan dana yang cukup akan cepat hilang dari peredaran. 

Kondisi tersebut juga mendorong munculnya beragam fenomena yang 

menghiasi kepolitikan Indonesia pasca reformasi, seperti maraknya korupsi di 

lingkungan Dewan, tidak berjalannya sistem organisasi partai, konflik internal partai, 

kekerasan politik, pembakaran atribut, perusakan kantor partai politik, sampai pada 

deklarasi untuk secara berjamaah meninggalkan partai politik tertentu. Fenomena 

tersebut menunjukan kondisi politik yang tidak sehat. Elit parpol yang duduk di 

dewan merasa tidak punya ikatan dengan pemilih, sehingga mereka bisa berbuat 

apapun, sekalipun merugikan rakyat. Di sisi lain, rakyat merasa di bohongi dengan 

janji-janji manis pada saat kampanye, sehingga ketika melihat perilaku elit yang 

korup dengan gaya hidup mewah, mereka menjadi sinis dan sekaligus apatis. 

Kondisi tersebut di atas berimplikasi pada beberapa hal, antara lain: pertama, 

Banyak partai yang memperoleh suara signifikan pada pemilu 1999 namun akhirnya 

mengalami kemunduran pada pemilu 2004, begitu juga pemilu 2009. Transformasi 

dalam masyarakat baik sosial maupun politik, mengakibatkan terjadinya perubahan  

dalam kepentingan yang berakibat pada berubahnya pola afiliasi politik seiring 

dengan berubahnya pola kepetingan tersebut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya 

pemudaran ikatan pemilih (de-alignment) pada partai politik, yang ditandai dengan 

perilaku swing voters.  Kedua, terbentuknya pola afiliasi politik baru baik itu yang 

bersifat natural maupun artifisial yang dibuktikan dengan tumbuhnya partai-partai 

baru yang mendapat suara signifikan dalam pemilu 2004 dan 2009 seperti Partai 

Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindera, dan Partai Hanura.  

Akibat kondisi spikologis massa yang  kecewa dengan perilaku elit dan 

kondisi politik yang tidak berpengaruh pada nasib mereka, muncul fenomena yang 

menarik, khususnya dalam perilaku voting. Banyak pemilih yang tidak mau datang ke 

tempat pemungutan suara ketika pemilu dilaksanakan, tingginya swing votes, banyak 
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pemilih yang tidak merasa punya ikatan dengan partai (nonpartisan). Hal tersebut 

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemahaman, pandangan, dan 

sekaligus pemaknaan pemilih pada partai politik. Oleh karena itu partai politik, pasca 

reformasi, tidak lagi dimaknai secara ideologis, namun juga sudah berkembang 

menjadi makna sosial kemasyarakatan dan makna ekonomi. 

Selanjutnya dengan adanya perubahan sistem kepartaian dan sistem pemilu 

dan adanya perluasan makna partai oleh pemilih pasca reformasi telah berdampak 

pada pola hubungan partai dan pemilih. Beberapa fenomena yang berkembang terkait 

dengan persoalan hubungan partai dan pemilih di era multipartai : pertama, lemahnya 

pemahaman ideologi dan sistem nilai partai, hal ini berimplikasi pada hilangnya 

perbedaan substansial antara partai satu dengan partai lainnya dalam membangun 

paltform dan program partai. Padahal ketika ideologi menjadi suatu sistem nilai, 

seharusnya punya dampak pada paltform dan program dalam menyelesaikan 

persoalan bangsa. Efek dari lemahnya ideologi ini membuat partai menjadi pragmatis 

dalam menghadapai setiap pemilu, sehingga berdampak pada sikap pragmatisme 

pemilih yang cenderung menjadi suka memilih figur, kedekatan, atau yang banyak 

uang dan sumbangannya.  

Kedua, hubungan partai dengan pemilih sudah terjebak pada pola hubungan 

jual-beli / transaksional. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol/caleg 

membeli suara pemilih lewat uang, sembako, kaos, pembangunan mesjid, 

pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan 

dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. 

Kondisi ini berakibat pada hilangnya peran substansial anggota Dewan sebagai 

pembuat keputusan politik yang merupakan terjemahan dari aspirasi dan kepentingan 

pemilih. Anggota Dewan menjadi terpola untuk memberikan bantuan dan sumbangan 

yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi. Ketiga, belum terbangunnya suatu 

kelompok kepentingan dan infrastrukturnya yang solid, dimana parpol menjadi ujung 

tombak penyaluran aspirasi dan agregasi kepentingan. Keadaan ini membuat partai 

politik tidak mengetahui suara itu berasal dari kelompok mana, karena 

infrastrukturnya belum terbangun. Padahal suara dalam Pemilu sendiri merupakan 

konsekuensi logis dari suatu kesepakatan atau komitmen yang dibangun bersama 

dalam komunitas, dimana parpol menjadi ujung tombaknya.  
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Keempat, parpol menggunakan pemilih untuk kepentingan jangka pendek, 

dimana parpol memakai pemilih sebagai objek pendulang suara dalam Pemilu, alat 

legitimasi, alat mobilisasi, tatkala instrument partai membutuhkan untuk merebut dan 

mempertahankan kekuasaan. Pemilih diposisikan sebagai sub-ordinat untuk 

memenuhi keinginan dan kepentingan politik partai.  

Realitas di atas dapat disimpulkan bahwa baik di tingkat supra maupun infra 

struktur politik telah terjadi perubahan, antara lain: Pertama, pada tingkatan pemilih 

terjadi perluasan dalam memaknai partai politik. Pemilih tidak lagi memaknai partai 

dalam kontek ideologi, namun sudah berkembang pada pemaknaan sosial 

kemasyarakatan dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan dasar pilihan masyarakat pada 

partai politik yang tidak hanya karena Islam atau Nasionalis, namun juga karena 

pertimbangan kedekatan sosial dan imbalan ekonomi. Kedua, pada tingkatan partai 

politik mengalami kehilangan orientasi yang mengakibatkan rendahnya kinerja, dan 

diperparah oleh berkembang perilaku praktis pragmatis dalam meraih suara guna 

mengejar kepentingan jangka pendek berupa lolos threshold. Hal ini ditandai dengan 

lemahnya perhatian pada program kaderisasi guna penguatan ideologi dalam tubuh 

kader, dan lebih menonjolkan program yang bersifat karikatif dan berbiaya tinggi. 

Ketiga, makin tidak terkonstruksinya politik aliran dalam pemilu. Konstruksi politik 

aliran yang telah sekian lama menghiasi politik Indonesia, dalam perpolitikan era 

reformasi warna aliran dari pemilu ke pemilu makin melemah. 

Partai Mengejar Kepentingan Jangka Pendek  

Kenyataan bahwa masyarakat pemilih, walaupun afilasi politik berdasar aliran 

masih eksis (ideologis), namun keberadaannya makin lama semakin terkikis. Di sisi 

lain, adanya tuntutan untuk memenuhi electoral threshod (1999) atau parliamentary 

threshod (2004) agar tidak tergusur dalam pentas politik pemilu berikutnya. Hal 

tersebut menjadi penyebab utama partai politik berperilaku praktis-pragmatis, 

disamping dorongan dari perubahan dalam sistem pemilu. Dengan demikian ada 

kecenderungan dikotomi Islam vs Nasionalis, tidak lagi kaku karena baik partai Islam 

maupun Nasionalis sama-sama membidik pemilih Santri maupun Abangan.  

Banyak cara yang dilakukan partai politik untuk meraih suara agar terhindar 

dari ambang batas (threshold). Salah satu caranya adalah dengan berusaha melakukan 

pendekatan kepada pemilih yang sejalan dengan perkembangan pemaknaan partai 

sebagai jalan instan bagi partai untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih, 
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terutama makna ekonomi partai. Walaupun partai politik merasakan perlunya 

penguatan ideologis untuk meraih keuntungan jangka panjang, namun hal ini 

memerlukan waktu lama. Oleh karena itu hampir semua partai politik, dengan kadar 

berbeda berusaha melakukan pendekatan dengan cara praktis, termasuk mengaburkan 

identitas ideologisnya untuk memenuhi target jangka pendek, yaitu mengejar batas 

minimum perolehan suara.  

Fenomena berkembangnya partai politik yang berperilaku praktis pragmatis 

serta mengaburkan identitas ideologis untuk mengambil spektrum pemilih yang lebih 

heterogen (catch all party), dalam jangka panjang justru akan merugikan partai itu 

sendiri. Hal yang penting bagi partai politik sebenarnya bukan merekayasa identitas 

ideologis ke arah abu-abu, melainkan kejelasan platform partai yang ditrasformasikan 

ke dalam bentuk program-program partai yang lebih jelas dan kongkrit. Kenyataan 

yang terjadi sekarang ini adalah inskonsistensi partai politik dalam memperjuangkan 

aspirasi rakyat. Partai politik yang bernuansa ideologis, tidak harus kehilangan 

kemampuannya dalam membangun partai yang bersifat programatik.  

Lebih jauh, partai politik yang berfungsi sebagai agregasi dan artikulasi 

kepentingan, tidak lagi menawarkan platform dan program partai yang penuh kualitas 

sebagai produk politik yang akan dijual. Sebaliknya, partai politik lebih banyak 

terjebak pada kepentingan jangka pendek saat pemilu, berbagai program yang 

ditawarkan hanya bersifat karikatif dan tidak mendidik. Kalau dilihat dari perspektif 

rasional sebenarnya masyarakat akan berusaha untuk mencari produk partai politik 

yang akan meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Akan 

tetapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, 

masyarakat lebih cenderung mengabaikan produk politik partai yang sifatnya 

substantif, berupa tawaran program yang berkualitas, dan lebih memilih produk partai 

yang sifatnya karikatif.  

Pola hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola 

transaksional, sehingga untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli 

konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan Mesjid, pembangunan jalan dan 

lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, 

yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Anggota dewan terjebak 

untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi. 

Hal ini ditenggarai juga sebagai sebuah ketakutan dari pimpinan partai politik akan 
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kehilangan dukungan konstituennya sebagaimana yang dikemukakan Feith (1974), 

“...party leaders were afraid that their members would desert them if not given 

sufficient reward...” 

Pola Aliran Semakin Tidak Terkonstruksi  

Dalam pemilu 1999, beberapa partai yang dianggap mempunyai hubungannya 

dengan pemilih Islam, yaitu PKB, PPP, PAN, PKS, PBB, cukup mendapat dukungan 

dari pemilih dan PKB mempunyai dukungan pemilih paling besar. Di Kota Malang 

Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan kedua terbesar setelah PDIP yaitu 19,60 

%. Sementara dukungan pemilih pada partai Islam lainnya tidaklah signifikan, kecuali 

untuk PAN yang punya basis pemilih golongan Islam Modernis mendapat  10, 53 % 

di Kota Malang.  Kondisi ini, bagi kalangan elit politik dianggap sebagai kenyataan 

ideologis yang mungkin disamakan dengan hasil pemilu 1955 dimana partai Islam 

memperoleh sekitar 40 % suara secara keseluruhan dan partai Nasionalis mendapat 

60%, dimana PNI menjadi partai mayoritas nomor satu.  

Dalam pemilu 2004, hasil perolehan suara menunjukan bahwa suara  partai-

partai besar mengalami penurunan drastis. PDIP kehilangan 14% suaranya secara 

nasional dan harus kalah dari Partai Golkar. Namun demikian, dominasi PDIP di Kota 

Malang masih tetap, PDIP meraih 25,84 persen suara, PKB 17,36 persen suara, dan 

Partai Golkar mendapat 14,55 persen suara. Begitu juga dengan Partai Amanat 

Nasional (PAN),  yang mampu memperoleh suara signifikan pada Pemilu 1999 harus 

merelakan sebagian konstituennya lari ke partai Lain. Hal ini menurut hasil analisis 

data yang diperoleh dari KPUD menunjukan bahwa penurunan suara PAN ini diikuti 

dengan kenaikan suara PKS. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagian 

konstituen PAN beralih ke PKS.  

Fenomena penurunan suara partai pada pemilu 2004, merupakan penjelasan 

dari keberadaan swing votes. Akibat pemilih tidak punya loyalitas ideologis dengan 

partai, maka pemilih dapat dengan mudah memindahkan dukungan politiknya ke 

partai lain yang dapat memenuhi harapan mereka. Lebih jauh, berkembangnya 

fenomena swing votes, tidak hanya berpengaruh pada proses pengkaburan politik 

aliran, namun juga berdampak pada munculnya kekuatan baru pada peta politik 

kepartaian di Indonesia. Oleh karena itu banyak partai Islam yang kehilangan 

pegangan politik sehingga mereka tidak punya keberanian yang cukup untuk 

mentranlasikan ideologi politiknya secara transfaran kepada publik. Demikian 
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sebaliknya, partai Nasionalis tidak punya keyakinan untuk tetap setia 

mempertahankan basis tradisionalnya tanpa melakukan ekspansi ke luar.   

Dengan demikian memasuki pemilu 2004, akibat adanya perubahan dalam 

sistem kepartaian dan pemilu, dan perluasan pemaknaan partai oleh pemilih, pola 

hubungan yang berbasis aliran sedikit mengalami perubahan. Hasil pemilu 1999 yang 

cukup kental dengan warna ideologis, pada pemilu 2004 hasil pemilu lebih mencair 

sebagaimana dibuktikan dari penurunan perolehan suara partai-partai yang 

merepresentasikan ideologi seperti PDIP, PKB, PAN, dan Golkar. Pada pemilu 2009, 

sistem pemilu dengan daftar terbuka murni lebih mendorong partai untuk melupakan 

label ideologis karena peran caleg lebih dominan dalam upaya meraih suara. Hasil 

perolehan suara pemilu 2009 menunjukan adanya perubahan yang cukup signifikan 

terkait pola hubungan yang berbasis aliran. 

Dari hasil perolehan suara dan kursi di DPRD bahwa pada pemilu 1999 pola 

hubungan berbasis aliran masih terkonstruksi, sementara pada pemilu 2004 konstruksi 

politik politik aliran mengalami penurunan. Berbeda dengan pemilu 1999 dan 2004, 

pada pemilu 2009, konstruksi pola hubungan partai dan pemilih berbasis aliran sudah 

sangat melemah, kalau tidak dikatakan hilang. 

Pada pemilu 1999, PDIP yang menjadi representasi dari pemilih Abangan, 

PKB dan PPP yang menjadi representasi dari pemilih Santri Tradisional, PAN dan PK 

representasi dari pemilih santri Modernis, sementara Golkar menjadi representasi dari 

pemilih Priyayi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada pemilu 1999 nuansa 

ideologis masih kental mewarnai perpolitikan di Kota Malang. Sementara dari hasil 

perolehan suara pada pemilu 2004, menunjukan bahwa politik aliran sudah mulai 

mengalami pemudaran. Warna ideologis yang berkembang baik itu Nasionalis yang 

merah, maupun Islam yang hijau tidak lagi sepekat pemilu 1999. Hal ini bisa 

dibuktikan dari penurunan suara dialami oleh PDIP, PKB, PAN maupun Golkar di 

Kota Malang.  

PDIP, PKB, dan Golkar yang merupakan simbolisasi dari politik aliran tidak 

lagi menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar, pada pemilu 2009 dominasi 

ketiga partai ini tidak terjadi. Beberapa partai muncul ke permukaan seperti Partai 

Demokrat, PKS, PAN dan beberapa partai lain, bahkan Partai Demokrat bisa 

menghentikan dominasi PDIP di Kota Malang yang pada pemilu 1999 dan 2004 

menjadi pemenangan pemilu di Kota Malang. Partai Demokrat di Kota Malang yang 
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pada pemilu 2004 memperoleh kursi 7 kursi kalah 5 kursi dari PDIP yang 

memperoleh 12 kursi, pada pemilu 2009 Demokrat memperoleh 12 kursi sementara 

PDIP 9 kursi. 

Saran-Saran 

Berdasar hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan yang penulis lakukan di 

Kota Malang, ada beberapa fenomena yang kurang mendukung bagi tumbuh dan 

berkembangnya demokrasi. Oleh karena itu penulis merumuskan beberapa saran 

perbaikan sistem ke depan agar proses demokrasi dapat berjalan baik di Indonesia. 

Adapun saran-saran yang penulis ajukan sebagai berikut: 

Pertama, tampilan ideologis menjadi hal yang sangat penting bagi suatu partai 

politik, sebagai suatu platform yang menjadi basis perjuangan politiknya di legislatif 

dan pemerintahan. Sebab ideologi partai dianggap sebagai sistem kepercayaan yang 

menciptakan pola tingkah laku politik yang penuh makna sebagai pilihan-pilihan 

moral dan filosofis yang relatif koheren dan berpengaruh untuk membangun 

hubungan individu dengan masyarakat. Juga sebagai prinsip moral yang menjadi 

dasar pemakaian kekuasaan, selain sangat membantu partai untuk memahami 

sebagian determinan pendapat umum serta merumuskan kepentingan-kepentingan dan 

pilihan-pilihan politik yang akan diperjuangkan bagi rakyat. Dengan demikian, 

menjadi penting adanya kejelasan idelogi dalam partai karena posisi partai akan 

menjadi jelas dalam ranah penyusunan agenda dan perumusan kebijakan publik. Hal 

ini juga sekaligus melaksanakan fungsi melayani masyarakat akan referensi yang 

mereka butuhkan, disamping dapat mendekatkan aktor atau elit partai melalui adanya 

ikatan kesamaan norma di antara mereka dan masyarakat. 

Kedua, belum adanya peraturan partai yang mengatur, meng-elaborasi dan 

mendesain pola mengenai bagaimana membangun hubungan dengan pemilih. 

Hubungan dengan pemilih menjadi bersifat individu dan tidak sistemik. Agar dapat 

menjamin konstinuitas dukungan pemilih kepada partai, maka partai harus 

merancang, membangun tradisi dan melembagakan pola hubungan dengan pemilih 

dalam suatu peraturan partai yang komprehensif.  

Ketiga, komunikasi parpol dengan pemilih pada umumnya masih satu arah, 

yaitu dari parpol kepada pemilih, sehingga desain program parpol tidak 

mencerminkan harapan dan kebutuhan konstituen yang diwakilinya. Oleh karena itu 
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perlu adanya komunikasi timbal balik antara partai dengan pemilih sehingga desain 

partai menjadi selaras dengan harapan dan aspirasi dari pemilihnya. 

Keempat, sistem multipartai yang berlaku sekarang ini telah melahirkan 

kualitas dan kinerja parlemen yang tidak baik dan tidak efisien.  Oleh karena itu 

sistem kepartaian perlu lebih disederhanakan untuk mendorong Parlemen bekerja 

efektif. Parliamentary threshold 2,5 % yang telah diberlakukan pada pemilu 2009 

telah memangkas partai ikut serta di Parlemen menjadi hanya 9 partai. Pada pemilu ke 

depan, parliamentary threshold perlu di tingkatkan sampai di atas 5 % agar 

keberadaan partai di Parlemen lebih sederhana. Dalam rangka menjamin keselarasan, 

parliamentary threshold, tidak hanya diberlakukan di tingkat pusat, namun juga perlu 

dilaksanakan di tingkat Daerah (Provinsi, Kota / Kabupaten). 

Kelima, sistem pemilu dengan menggunakan proporsional daftar terbuka telah 

mendorong kompetisi yang tidak sehat baik di internal partai maupun dengan luar 

partai. Dalam rangka memenangkan persaingan, caleg yang diusung partai melakukan 

segala cara termasuk melakukan character assasination terhadap kompetitor, dan juga 

melakukan pembelian suara kepada pemilih. Disamping itu, anggota yang dihasilkan 

dengan sistem daftar terbuka ini justru telah melahirkan kualitas anggota dewan yang 

tidak bertambah baik. Agar kondisi ini tidak terus berlanjut, maka perlu adanya 

peraturan yang dapat menjamin terjadinya kompetisi yang lebih sehat. Disamping itu 

perlu adanya  syarat kapasitas, dan akseptabilitas terhadap calon anggota dewan, 

selain verifikasi adaministratif yang dilaksanakan oleh KPU. 

Keenam, pasca reformasi masyarakat terlalu banyak disuguhi dengan pemilu 

baik legislatif, presiden, gubernur, bupati dan walikota. Kondisi ini telah 

mengakibatkan pemilih mengalami kejenuhan dalam mengikuti pemilu, sehingga 

menciptakan rendahnya partisipasi dalam setiap pemilu. Lebih jauh, pemilu dijadikan 

sebagai ajang cari keuntungan secara ekonomi dari calon yang membutuhkan suara 

mereka. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membatasi pelaksanaan pemilu 

dengan cara menyatukan pelaksanaan pemilu, misal pemilu legislatif dilaksanakan 

berbarengan dengan pemilu presiden, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara 

serentak di seluruh wilayah Indonesia.  
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

 

Pedoman Wawancara 
 
Nama Pewawancara  : 
........................................................................................................ 
Tanggal Wawancara : 
........................................................................................................ 
Desa                          : 
........................................................................................................ 
Supervisor                 : 
........................................................................................................ 
 
 
 
Data-Data Responden     :  
A. Identitas Responden  : 
1. Nama Responden      : 

.................................................................................................. 
2. Umur Responden      : 

.................................................................................................. 
3. Jenis Kelamin Responden:           a. Laki-laki                             b. Perempuan 
4. Agama                       :                  a. Islam                                   c. Budha 
                                                            b. Kristen/Katolik                  d. Hindu 
5. Jika Bapak/Ibu/Saudara Islam, 
 apakah anda termasuk santri atau abangan:     a. Santri                                  b. 

Abangan 
6. Status                           :                   a. Kawin                                 b. Belum Kawin 
7. Pekerjaan                     : 

.................................................................................................... 
8. Pekerjaan Pokok          : 

.................................................................................................... 
9. Pendidikan:       a. Perguruan Tinggi 
                              b. SMA/Sederajat 
                              c. SMP/Sederajat 
                              d. SD/Sederajat 
                              e. Tidak Sekolah 
B. Orientasi Sosial Keagamaan: 
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10. Jika Bapak/Ibu/Saudara sebagai santri/abangan, apakah anda menjalankan ajaran 
Islam sebagai mana berikut: 

                                                       Selalu  Sering   Sekali-Kali   Jarang    Tidak Pernah 
- Shalat lima kali sehari                  (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
- Shalat Jum’at                                (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
- Puasa di bulan Ramadhan            (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
-  Bayar Zakat                                 (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
- Lain-lain                                       (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
11. Jika Bapak/Ibu/Saudara sebagai santri/abangan, apakah anda menjalankan 

kegiatan sebagamana berikut: 
                                                       Selalu  Sering   Sekali-Kali   Jarang    Tidak Pernah 
- Membuat sesaji                            (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
- Mempraktekan Kejawen              (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
- Meminta petunjuk Dukun            (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
- Menjalankan aktivitas khusus      (   )       (   )           (   )             (   )             (   ) 
   seperti nglakoni, puasa,  
   dan sejenisnya 
B. Proses Sosialisasi 
12. Apakah Bapak/Ibu/Saudara Ketika kecil orang tua anda mengajari ajaran Islam? 
a. Selalu (  )   b.  Sering  (   )   c. Sekali-Kali (   )   d. Jarang (   )    e. Tidak Pernah (   ) 
13. Apakah Bapak/Ibu/Saudara Ketika kecil orang tua anda sering menyuruh ke 

Mesjid.? 
a. Selalu (  )   b.  Sering  (   )   c. Sekali-Kali (   )   d. Jarang (   )    e. Tidak Pernah (   ) 
14. Apakah Orang Tua  Bapak/Ibu/Saudara selalu menasehati untuk menjalankan 

ajaran Islam secara penuh? 
a. Selalu (  )   b.  Sering  (   )   c. Sekali-Kali (   )   d. Jarang (   )    e. Tidak Pernah (   ) 
15. Apakah Orang Tua  Bapak/Ibu/Saudara selalu menentukan sekolah mana yang 

harus dimasuki? 
a. Selalu (  )   b.  Sering  (   )   c. Sekali-Kali (   )   d. Jarang (   )    e. Tidak Pernah (   ) 
16. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah berbicara politik di rumah? 
a. Selalu (  )   b.  Sering  (   )   c. Sekali-Kali (   )   d. Jarang (   )    e. Tidak Pernah (   ) 
17. Apakah Orang Tua  Bapak/Ibu/Saudara pernah meminta pendapat anda? 
a. Selalu (  )   b.  Sering  (   )   c. Sekali-Kali (   )   d. Jarang (   )    e. Tidak Pernah (   ) 
18. Ketika Bapak/Ibu/Saudara mau menikah apakah orang tua anda menentukan siapa 

calon suami/istri? 
a. Selalu (  )   b.  Sering  (   )   c. Sekali-Kali (   )   d. Jarang (   )    e. Tidak Pernah (   ) 
 
D. Kontak Responden Dengan Media Massa 
Surat Kabar/Majalah 
19. Apakah Bapak/Ibu/Saudara suka membaca surat kabar/majalah?  
Sebelum pemilu 1999                         a. Ya (   )                                       b. Tidak (   ) 
Sesudah pemilu 1999                          a. Ya (   )                                       b. Tidak (   ) 
20. Apabila “Ya”, bagaimana cara memperolehnya? 
Sebelum Pemilu 1999 
a. Berlangganan       c. Membaca di 

rumah terdekat 
b. Membeli di kios   d. Membaca 

kebetulan 
e. Membaca di kantor Kelurahan.  

Sesudah Pemilu 1999 
a. Berlangganan       c. Membaca di 

rumah terdekat 
b. Membeli di kios   d. Membaca 

kebetulan 
e. Membaca di kantor Kelurahan.  
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21. Bagaimana frekwensi membaca yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan? 
 
Sebelum pemilu 1999 
a. Sering sekali                  c Jarang 
b. Sering                            d. Jarang 

Sekali 
 

Sesudah pemilu 1999 
a. Sering sekali                   c. Jarang 
b. Sering                             d. Jarang 
Sekali 

 
 
22. Berita apa yang terutama Bapak/Ibu/Saudara baca? 
 
Sebelum pemilu 1999 
a. Berita-berita politik /pemerintahan 
b. Berita-berita pembangunan 
c. Berita-berita hiburan 
d. Iklan 
e. Lain-lain, sebutkan 
 

Sesudah pemilu 1999 
a. Berita-berita politik /pemerintahan 
b. Berita-berita pembangunan 
c. Berita-berita hiburan 
d. Iklan 
e. Lain-lain, sebutkan 

 
 
Radio 
23. Apakah Bapak/Ibu/Saudara suka mendengarkan Radio?  
Sebelum pemilu 1999:                  a. Ya (   )                                             b. Tidak (   ) 
Sesudah pemilu 1999:                   a. Ya (   )                                             b. Tidak (   ) 
24. Apabila “Ya”, bagaimana cara mendengarkannya? 
Sebelum pemilu 1999 
a. Punya pesawat radio sendiri 
b. Mendengar dirumah tetangga terdekat 

Sesudah pemilu 1999 
a. Punya pesawat radio sendiri 
b. Mendengar dirumah tetangga terdekat 

                        
25. Bagaimana frekwensi mendengarkan radio yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan? 
Sebelum pemilu 1999 
a. Sering sekali                  c Jarang 
b. Sering                            d. Jarang 

Sekali 
 

Sesudah pemilu 1999 
a. Sering sekali                  c Jarang 
b. Sering                            d. Jarang 

Sekali 
 

26. Berita apa yang terutama Bapak/Ibu/Saudara dengarkan? 
Sebelum pemilu 1999: 
a. Berita-berita politik /pemerintahan 
b. Berita-berita pembangunan 
c. Berita-berita hiburan 
d. Iklan 
e. Lain-lain, sebutkan 
 

Sebelum pemilu 1999: 
a. Berita-berita politik /pemerintahan 
b. Berita-berita pembangunan 
c. Berita-berita hiburan 
d. Iklan 
e. Lain-lain, sebutkan 
 

Televisi 
27. Apakah Bapak/Ibu/Saudara suka menonton televisi?  
Sebelum pemilu 1999     a. Ya (   )  b. Tidak (   ) 
Sesudah pemilu 1999      a. Ya (   )  b. Tidak (   ) 
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28. Apabila “Ya”, bagaimana cara mendengarkannya? 
Sebelum pemilu 1999 
a. Punya pesawat televisi sendiri 
b. Mendengar dirumah tetangga terdekat 

Sesudah pemilu 1999 
a. Punya pesawat televisi sendiri 
b. Mendengar dirumah tetangga terdekat 

29. Bagaimana frekwensi menonton televisi 
 yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan? 
Sebelum pemilu 1999 
a. Sering sekali                  c Jarang 
b. Sering                            d. Jarang 

Sekali 
 

Sesudah pemilu 1999 
a. Sering sekali                  c Jarang 
b. Sering                            d. Jarang 

Sekali 
 

30. Berita apa yang terutama Bapak/Ibu/Saudara dengarkan? 
Sebelum pemilu 1999: 
a. Berita-berita politik /pemerintahan 
b. Berita-berita pembangunan 
c. Berita-berita hiburan 
d. Iklan 
e. Lain-lain, sebutkan 
 

Sesudah pemilu 1999: 
a. Berita-berita politik /pemerintahan 
b. Berita-berita pembangunan 
c. Berita-berita hiburan 
d. Iklan 
e. Lain-lain, sebutkan 
 

E. Identifikasi Kepartaian 
31.  Secara umum, Bapak/Ibu/Saudara merasa dekat dengan partai apa? 
Sebelum Pemilu 1999 

......................................................................................................... 
Sesudah Pemilu 1999 

.......................................................................................................... 
32. Seberapa dekat anda dengan partai tersebut? 
Sebelum pemilu 1999: 
a. Sangat dekat  (   )   d. Kurang dekat (   ) 
b. Dekat             (   )   e. Tidak dekat (   ) 
c. Biasa              (   )    
 

Sesudah pemilu 1999 
a. Sangat dekat  (   )   d. Kurang dekat (   ) 
b. Dekat             (   )   e. Tidak dekat (   ) 
c. Biasa              (   )    
 

: 
a. Sangat dekat  (   ) b. Dekat  (   ) c. Biasa (   )  d. Kurang dekat (   ) e. Tidak dekat (   

) 
33. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, orang tua, saudara, dan tetangga anda dekat dengan 

partai apa? 
Orang Tua: 
Sblm pemilu 1999 

...................... 
Ssdah Pemilu 1999 
...............................
. 

Saudara 
Sblm pemilu 1999 

...................... 
Ssdah Pemilu 1999 
...............................
. 

Famili 
Sblm pemilu 1999 

...................... 
Ssdah Pemilu 1999 
...............................
. 

Tetangga:  
Sblm pemilu 1999 

...................... 
Ssdah Pemilu 1999 
...............................
. 

 
 
F. Pergeseran Politik 
34. Partai apa yang Bapak/Ibu/Saudara pilih? 
Pemilu 1999: ............................................... 
Alasan memilih partai tersebut 
...................................................................... 

Pemilu 2004: ............................................... 
Alasan memilih partai tersebut 
...................................................................... 
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Kalau terjadi perubahan pilihan partai, sebutkan alasannya .............................................. 
  .......................................................................................................................................... 
35. Menurut pandangan Bapak/Ibu/Saudara partai-partai mana yang mempunyai kinerja baik 

atau buruk? 
Baik              , sebutkan ....................................................................................................... 
                                       ....................................................................................................... 
Tidak Baik    , sebutkan ....................................................................................................... 
                                       ....................................................................................................... 
36. Bagaimana karakteristik / ciri-ciri partai yang berkinerja baik atau buruk menurut 

pandangan Bapak/Ibu/Saudara? 
Baik, cirinya:  

1. ................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................. 

Tidak baik, cirinya:  
1. ............................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................  

 
 
 

Daftar Wawancara Deep Interview 
1. Bagaimana hubungan Islam dan Politik? 
2. Bagaimana peran keluarga dalam proses sosialisasi : 
a. Masalah Sosial keagamaan 
b. Masalah Politik 
3. Bagaimana peran tokoh masyarakat, apakah masih menjadi panutan? 

Khususnya dalam pilihan politik 
4. Bagaimana pengaruh media massa terhadap masyarakat? 
5. Bagaimana kinerja partai politik? 
6. Kenapa partai-partai besar mengalami penurunan pemilih? 
7. Bagaimana hubungan pemilih Islam dan partai Islam? (Santri dan Abangan) 

 
 
 
 
Panduan Focus Group Discussion 

1. Apa saja yang paling mempengaruhi pilihan partai seseorang dalam 
mencoblos ketika pemilu? 

2. Apakah ada pengaruhnya seorang Islam santri dan Islam abangan dalam 
menentukan pilihan partai? 

3. Santri biasanya mengidentifikansikan dengan partai mana? Abangan biasanya 
mengidentifikasi diri dengan partai mana?  

4. Apakah tokoh-tokoh dibawah ini masih menjadi panutan atau sudah 
mengalami penurunan pengaruh dalam masyarakat, khususnya dalam memilih 
partai. 

a. Tokoh Agama ? 
b. Tokoh Pemuda ? 
c. Pemimpin formal / aparat Desa? 
Alasannya: 
..................................................................................................................... 



 

 

5. Bagaimana pengaruh media massa terhadap persepsi pemilih pada partai 
politik? 

6. Bagaimana persepsi masyarakat te
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2. SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

 
Struktur organisasi perlu dibuat agar Penelitian Fundamental dapat 

diimplementasikan.  Struktur organisi penelitian fundamental  ini terdiri dari Ketua 

Penelitian, Bendahara Penelitian, Pembantu Penelitian I dan Pembantu Penelitian II. 

Struktu

 

 
Sementara tugas dari masing

1. Ketua Penelitian: 
a. Membuat dan menentukan schedulle Penelitian. 
b. Mengkkordinasilan seluruh Kegiatan Peneleitian
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Bagaimana pengaruh media massa terhadap persepsi pemilih pada partai 

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja partai politik? 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS PENELITI 

Struktur organisasi perlu dibuat agar Penelitian Fundamental dapat 

diimplementasikan.  Struktur organisi penelitian fundamental  ini terdiri dari Ketua 

Penelitian, Bendahara Penelitian, Pembantu Penelitian I dan Pembantu Penelitian II. 

Struktur Organisasi Penelitian Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai Berikut:

a. Membuat dan menentukan schedulle Penelitian.  
b. Mengkkordinasilan seluruh Kegiatan Peneleitian 

Bagaimana pengaruh media massa terhadap persepsi pemilih pada partai 

 

Struktur organisasi perlu dibuat agar Penelitian Fundamental dapat 

diimplementasikan.  Struktur organisi penelitian fundamental  ini terdiri dari Ketua 

Penelitian, Bendahara Penelitian, Pembantu Penelitian I dan Pembantu Penelitian II.  

masing struktur adalah sebagai Berikut: 



 

78 
 

c. Memimpin Rapat Penelitian 
d. Mengawasi jalannya penelitian 
2.  Pembantu Penelitian I: 
a. Mempersiakan surat-surat penelitian (Surat Undangan, Surat Ijin, dll) 
b. Menyusun dan membuat agenda rapat penelitian. 
c. mengarsifkan surat-surat dan dokumen-dokumen penelitian 
d. Membuat jadual turun lapang 
3. Bendahara Penelitian: 
a. Menyusun anggaran penelitian lapangan 
b. Mendistribusikan Dana Penelitian 
c. Membuat laporan Keuangan Penelitian 
4. Pembantu Penelitian II  
a. Menentukan anggota Tim Surveyer 
b. Membuat job deskripsi bagi anggota tim surveyer 
c. Mengawasi dan mengkoordinasikan para surveyer 
 
Lampiran 3 Luara Penelitian 
 
 
 

Electoral Volatility and the Changing of Party System                            
At The National and Local Level, Indonesia 

Asep Nurjaman, Dr., M.Si. 
 

Electoral conditions after reformation  (1999, 2004, and 2009 elections) in The 
national and local (Malang region) showed instability. Parties that pass the threshold 
likes PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, and PBB continue to decline. New parties like 
PKS and Demokrat (2004 election), Hanura and Gerindra (2009 election) gained the 
seats, making the party system more fragmented. The purpose of this study seeks to 

analyze the high electoral volatility in the Malang region, the party system instability, 
as well as the source of the cause of electoral volatility. The electoral volatility in 
Malang region was high, and the party system was not stable. The high electoral 

volatility in Malang region was caused by a combination of such several factors as 
electoral system, declining support the bases of traditional groups, the internal party, 

and voter pragmatism. 

Key Words: electoral volatility, total volatility, block volatility, party, party system.  

 
1. Introduction 

The party system after the Indonesia's New Order is unstable, parties in 
parliament changed from one election to the next. There were many factors that 
caused the unstable party system, such as: political parties were no longer explicitly 
listed their ideology in the party’s platform such as PKB and PAN, although we know 
that both parties were historical tied with the Islam ideology. The absence of 
ideological commitment has an impact on the party’s programs, most of the party’s 
programs were relatively uniform and not correlated with the ideological background.  

The lack of ideology making the voters confused, and encourages to change 
their political identification (Party ID) that affects electoral volatility and party system 
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instability. Political ideology consists of a set of ideas and principles that guide how 
society should work, offering order (order) a specific community, including offering 
how to manage power and how it should be implemented (Anthony Downs, 1957). 
Further result of the weakness of the party's ideology is unclear orientation of the 
party in solving all national problems, including inability to criticize ideas, party ideas 
and programs of different ideologies. 

To analyze how the party system instability occurs, the general standard is 
based on the volatility index, the difference in percentage change in the accumulation 
of votes or seats from one election to the next were divided by two, as expressed by 
Pedersen (1979). In this case Toka (1997) said that the "electoral volatility is a key 
indicator to see the party system stability". Therefore, the study of electoral volatility 
in general is always associated with the study of changes in the party system.  

In this paper, I would like to compare between the stability of the party system 
at the national and local levels (Malang Region, both Urban and Rural). Electoral 
volatility (both in terms of individual parties and the block party) is responsible to the 
instability of the party system.  

 
 
 

2. Method 
The paper focuses on the party system instability, and volatility index 

(Pedersen Index) could measure the instability of a country's party system. The 
Pedersen index is a measure of electoral volatility in party systems. It was described 
by Mogen N. Pedersen in a paper published in 1979 entitled The Dynamics of 
European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility. Even though the 
approach is clearly of a quantitative nature, it is clear that any study of party system 
development has to rely on qualitative assessments as well. Thus, the objective of this 
work is not to present a final methodological framework but rather to provide a 
framework on which to elaborate through further analysis. The index presented in this 
paper should not always be taken at their face value – rather they were indicators of 
respective levels of stability. Because of the complexity of the local level party 
systems, measuring certain aspects of them involves making several operational 
choices that may remain rather debatable, yet imperfect measures were better than 
none. 

Volatility index (Pedersen Index) measurement can be done from two sides: 
the votes and seats. On this paper, we will only calculate and use the volatility index 
of the vote side. The reason why the author only uses the volatility index of the vote 
side because in reality, volatility occurred in the electoral arena rather than in the 
legislative arena. We will use a measure of electoral volatility which is derived in the 
following manner. 

2

||
1







n

i

ip

V  

Where:  
V   – volatility index; 
n    – the total number of parties competing in the two elections; 
Δpi – the percentage of the vote, which was obtained by party i at election t. Then the 
change in the strength of i since the previous election will be. 
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Source: Mogens N. Pedersen, “The Dynamics of European Party Systems: Changing 
Patterns of Electoral Volatility”, European Journal of Political Research, 1979 
 
3. Electoral Volatility: National and Local 

In 2004 and 2009 elections, the eroding of the major parties likes PDIP, 
Golkar, PKB, PPP, PAN, which were responsible for the electoral in the post-New 
Order Indonesia. Electoral volatility that occured both at the national and Local 
Malang though were equally, but it may vary. In 2004 and 2009, the total amount of 
volatility that occurred were, 28.55 and 30.20 (national); 32.27 and 27.17 (Urban 
Malang), 19.82 and 27.99 (Rural Malang). While the volatility of the block, 2.22, 
10.83 (national); 2.89, 10.05 (Urban Malang), 0.51, 15.03 (Rural Malang) (See Table 
1). This has prompted new party raises a threshold that is able to penetrate the PKS 
and the Democrat Party (2004), Hanura and Gerindra (2009).  

 
 
 

Tabel 1. Electoral System, Threshold, Number Party and Party’s Seats In 
                 1999, 2004, and 2009 At National and Local Level 

Years of Election 
Elections 

1999 2004* 2009 

Electoral System  Proportional Closed List  
Without BPP** 

Proportional Open List  
 (BPP 30%) 

Proportional Open List  
 

Level  National Local National Local National Local 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Threshold Elect.  
3% 

Elect 
2,5% 

Elect. 
2,5% 

Elect.  
3% 

Elect. 
2,5% 

Elec. 
2,5% 

Parlia 
2,5% 

Parlia 
2,5% 

Parlia 
2,5% 

Number of Parties 48  48  48  24  24 24  38  38  38  
Party’s Seats  21 6 5 17  8 6 9  9 9 
Volatility - - - 28,55 32,27 27,17 30,2 19,82 27,99 
Data source: Adapted from various sources. Correlate the election result data, data obtained from 
www.kpu.go.id central elections, local elections while the data obtained from the Electoral 
Commissions of Urban and Rural Malang. 

 

The high electoral volatility in 2004, nationally, influenced by a decline in 
votes of major parties, especially PDIP, and the parties which did not pass the 
threshold in the 1999 elections. The phenomenon of electoral volatility significantly 
from the major parties that passed the electoral threshold nationwide can be traced as 
follows: Indonesia Democratic Party of Struggle (PDI-P) which in the 1999 elections 
gained about 33.67%, in the 2004 elections has decreased quite dramatically the to 
19.58%, followed by the United Development Party of 10, 72% to 8.32% and the 
National Mandate Party from 7.12% to 6.47%. The phenomenon of electoral volatility 
in the major parties was followed by the emergence of new political parties that pass 
the threshold as the Democratic Party, the Prosperous Justice Party. In 2009, not as 
many as in 2004, the major parties still contributed to the electoral volatility. PDIP 
votes in the 2004 election decreased from 18.3% to 14.03% in 2009 election, Golkar 
from 21.62% to 14.45%, PKB from 11.98% to 4.94%, PAN from 6.47% to 6.01%. 

Correlating with the emergence of new parties, there were three factors which, 
according to Mainwaring (2009) can influence the politicians to establish a new party. 
The first situation where conflict within the party that encourages politicians to 
establish or join a new party. Second, following the view of Gunter (2005) and 
Mainwaring and Zaco (2007), the development of the central role of the party that 
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changed the direction of the central role of actors in the campaign organizers have 
changed the party's existence to politicians. It also has something to do with the 
growing medium of television, where the politicians who will compete for executive 
positions using television as a medium to lure voters and not have to do the 
development of the party. Third, is related to the parties rule, the relatively easy to 
encourage the establishment of new parties. 

Data showed that the high electoral volatility at the national level, the same 
with at the local level. Contesting parties that passed the threshold of 1999 showed a 
downward trend from election to election, indicating that the relationship between 
parties and voters is declining or de-alignment (Mair, 2004), a weakening of the state 
of voter support for or loyalty to the party (Harrop et al, 1987). The six political 
parties that passed the threshold of 1999, PDIP is a party that has the highest an 
average erosion of votes in both nationally and locally, 10.27% and 7.94%. Among all 
parties, the erosion of PDIP was the highest, 15.38% in 2004 in Urban Malang. In 
1999 elections, in Urban Malang PDIP won the highest votes, more than twice the 
votes of Golkar and PKB, which was 41.22%, but had to accept the fact that his votes 
fell to 25.84% in 2004 while still remaining a party winning a majority. 

The falling of PDIP votes in the 2004 election was followed by the emergence 
of the Democratic Party as the party of new arrivals with the vote of 14.55%, the 
difference is only 0.83% lower than the reduction of PDIP. Due to the condition was 
not conducive to post-reform economy, on the emerging society longing for the 
emergence of a leader who can give new hope will change for the better. This 
condition was valuable to the increasing popularity of Susilo Bambang Yuhdhoyono 
(SBY), the figure with a military background, who also had ambitions to become 
president. Therefore, when SBY established Democratic Party, so that in 2004 many 
people both individually and collectively to be a Democrat and also became a 
supporter for the presidential award of SBY. 

His populist policies, similar to the concept of Thai’s Prime Minister Taksin 
Sinawatra policies, Democrats votes in the Urban and Rural levels were continuing to 
increase, in 2004 election, the Democratic votes reached 14.55% and 7.76%, in the 
2009 election increased dramatically to 24.08%, and 17, 42%. This condition 
indicated the Realignment of new voters into the party, and possibly at certain 
elections, this situation will return to stable conditions characterized by low volatility 
of the party vote. While the performance of Golkar in the City and the District of 
Malang on the election of 1999, 2004, and 2009 respectively 16.04%, 12.35%, 7.23% 
and 18.32%, 16.68%, 13.55%. When we viewed from the downward trend in votes, 
Golkar votes in the district were relatively more stable compared with the region, with 
an average vote was about 11.87% (Urban Malang), 16,23% (Rural) and the average 
volatility  are 2.37% (Urban Malang), 4.41% (Rural). This situation showed that 
Golkar have a strong base in rural areas than urban areas, and the average low 
volatility also shows that Golkar was relatively stable compared to the PDIP. 

Based on the above data, electoral volatility was due to the decline of the party 
votes from election to the next. In the 2004 election, the parties which got high votes 
in 1999 election, their votes decreased likes PDIP, Golkar, PAN, PKB, and the PBB. 
The decline of the parties votes have caused the raising of  new parties such as the 
Democrats (as nationalist party) and PKS (as Islam Party). In 2009 election, the party 
votes continued to decline, especially PKB which was suffering in conflict, and 
brought new parties like Hanura and Gerindra. These conditions have resulted in a 
high electoral volatility at the local level election. 
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4. The Changing of Party System  

The high electoral volatility (national) implies a fragmented party system. 
Over the past three elections starting from 1999, 2004 and 2009 indicated that the 
changing of the party system continues to run, the number of parties that won seats 
continues to change (21, 17, and the last 9 party). As well, judging from the score 
effective Number of Party (ENPV)-based votes, from election to election in which 
national ENP is changed from 5.06 (election 1999), 8.55 (election 2004), and 9. 
(elections 2009). The high amount of ENP means that the votes were more distributed 
to many parties. This condition related to the high electoral volatility which was still 
high number of parties, 48 (1999), 24 (2004), and 38 (2009). Furthermore the high 
electoral volatility was also caused by the increasing of the threshold from 2.5%  
(1999) to 3% (2004) and parliamentary 2.5% (2009) which resulted in a lot of parties 
that must be drop out. The problems following from the threshold rules were 
disproportional, where parties do not obtain the number of seats proportional to the 
number of votes obtained in elections. This issue is often raised to be an issue related 
discourse representativeness 

In 1999 elections the total amounts of parties which passed the threshold were 
six political parties, but in 2004 one of the parties must accept the fact that PBB stage 
eliminated from the next election because of its votes which got 2.56% and 2.09% 
were not enough seats to meet the minimum demands of threshold of 3%. After PBB, 
entered two political parties, one was the PKS (the 1999 elections were named PK) 
and one new party was the Democratic Party. Both of these parties gained enough 
equal votes, PKS goy 7.20% and 7.46% with the percentage of Democratic seats 
8.18% and 10.36%. In the 2009 election, the distribution of votes and seats was 
increasing. If the election of political parties that qualify for the threshold 6 and 7 
political parties, then in the 2009 elections with parliamentary threshold system 
amounted to nine political parties. This means that in the 2009 elections there were 
two new political parties that qualified for the threshold, Gerindra and Hanura. 

The Changing in the party system did not only occur at the national level, but 
also in the local. In the 1999 election, 2004, 2009 at the national level the number of 
parties that gained seats, 21 parties, 17 parties, 9 party; Urban Malang 6, 8 and nine 
parties, and Rural Malang 5, 6, to 9 parties . If we used a model of party system from 
Sartori, then the terms of the number of parties that gained seats in parliament, party 
systems belong to the type of extreme pluralism. This is also confirmed by the 
Effective Number of Party (ENP) in the Urban and the Rural Malang, with the ENP, 
1999, 2004, and 2009-based votes 4.06, 6.79, and 7.65 (Urban), 3 , 69, 5.3, and 7.75 
(Rural).  

New parties emerge and gain a significant votes both in 2004 and 2009, 
generally based nationalist party. In 2004, although the PKS is a new party, but not at 
all because the new party in 1999 elections had competed with the name of the Justice 
Party (PK). Mean while Democrats were the party that really new, formed to facilitate 
SBY running for president. PKS and the Democrat vote nationally in 2004 relatively 
similar, namely 7.2% and 7.46%, the difference is only 0.26% for the nationalist 
Democratic victory. While at the local level and the Rural Malang, PKS and the 
Democrats gain votes for 7.16%, 14.55% (difference 3.9%) and 3.05%, 7.76% 
(difference 4.71%). This situation also reflects the reality of shifting the balance of the 
block is relatively small in 2004 that only 2.22%. Thus, when it is said that the 
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political stream in 1999 and 2004 elections is still showing its existence (King, 2003; 
Baswedan, 2004), then the claim block is in line with the low volatility that occurred. 
 
5. The Sources of Electoral Volatility  

In this paper I also will analysis the sources of electoral volatility. Why post-
New Order’s Indonesia elections both National and Local show a high electoral 
volatility? And why was there a difference between the high electoral volatility of 
national and local? First, the national factor, consisting the rules of the establishment 
parties, the electoral system, the threshold of votes / seats. Second, local factors were 
decline in the support of NU and Muhammadiyah, the popular movement of cadres 
and party candidates. Third, the party's internal factors consist of the conflict parties, 
the performance of the party. Fourth, the factor is rational economic behavior of the 
voters. 

The Rules for a party from election to election continues to be revised and 
made it more difficult for new parties to be able to participate in elections. Therefore 
in 2004 the number of parties has decreased to 24 compared to the 2009 election, 
amounting to 48, despite an increase in the 2009 election because of political 
compromises related to the determination of threshold. Electoral system continues to 
change towards a more enabling the de-legitimating of the party, of a proportional 
system with a closed list (closed list) in the 1999 elections turned into a proportional 
open list (open list) by BPP 50%. In 2004, continue to change again into a fully open 
or proportional majority system. Like wise with the threshold that continues to change 
the electoral threshold of 2.5% of the 1999 elections, turned into electoral threshold of 
3% threshold parliamentary elections of 2004 to 2.5% of the 2009 election. 
Furthermore the flow of political forces also suffered a setback. Furthermore, due to 
the low performance of political parties in carrying out its functions as inter mediatory 
between the public and the government has reduced public confidence in political 
parties. 

The claim can be proved by the low resistance in the party establishment at the 
beginning of the reform has resulted in the height the amount of the parties in the 
election of 1999, this affects to the number of parties that gained seats in parliament at 
the first election, 21 political parties. While in the second election in 2004, tightened 
the party rules, and therefore in 2004 only by 24 political parties, and political parties 
that gained seats also dropped to 17 political parties. In 2009 election the political 
party voted to increase again to 38 parties plus 4 parties at the local level Nangru 
Aceh Darussalam. While for the effective number of party from election to election 
were continuing, the 1999 elections with ENP for 5.06, 8.55 for the 2004 election, and 
in the 2009 election 9.6. Increased levels of ENP from election to election showed that 
the concentration of votes more distributed (more parties having a significant vote). 

Role in structuring the behavior of party cleavage in bridging the interests of 
society with government, in Indonesia the role of cleavage in the 2009 election is 
shifting. This can be seen from the decline in traditional party support group, 
Muhammadiyah members were no longer necessarily support the PAN, as well as 
Nahdhiliyin on PKB. In addition to shifting the role of elite cleavages, which is a 
representation of the social base of the party. Nahdilyin groups joining to NU is no 
longer the party that determines the social basis of PKB, as Gus Dur is a 
representation of the traditional Islamic group more influential. Likewise with the 
PAN is more influenced by Amin Rais, in which Muhammadiyah is the social base. 
Furthermore, the PDI-P which is a representation of abangan voter, highly dependent 



 

84 
 

on Megawati, and Democratic Party is more a social movement of supporting Susilo 
Bambang Yudhoyono to be president. In other findings related to the dynamics behind 
the high electoral volatility is pragmatic development among political parties, 
especially parties that were not clear social base. 

Emergence of new political parties was not caused by the emergence of new 
socioeconomic class. But there is something new: the figure of Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) in the party who could be a symbol of the party's ideology. As with 
the other parties gained significant votes: Gus Dur for PKB, Amin Rais for PAN, 
Megawati for PDI-P that symbolized the ideology of each party. Therefore, it can be 
said that the flow pattern suggested by Geert is a certain degree is actually still 
running, but has suffered a setback as an explanatory tool of political realities of 
Indonesia or already occurring anomalous processes. Furthermore, the discovery of 
interesting to note that electoral volatility is mostly due to the high voter distrust to the 
party, it triggered the pragmatic behavior in society and also welcomed by the party of 
pragmatism in the form of vote buying. High-cost program is used as a bridge to reach 
out to voters outside the traditional base is a way to build a catch-all party. While the 
great political cost to develop a sustained cartel politics that has impacted on the 
amount of corruption cases involving the members of the parliament. 
 
6. Conclution 

Electoral volatility both national and local (based on the calculation of index 
Pederson, 1979) were very high, with an average above 15%. The high electoral 
volatility, supported by the decline of the major parties votes such as PDIP, Golkar, 
PAN, PBB and PKB. The high electoral volatility, in terms of individual parties, had 
an impact on fragmentation of the political parties in the Parliamentary from election 
to election. It obviously impacted on the changes of the amount of parties in 
parliament that indicate an unstable party system. In terms of ideology, party system 
change also occurred, the seat of the national party in parliamentary from election to 
election continue to increase. 

The high electoral volatility in the national and local were caused by a 
combination of several factors: First, the changing of the electoral system and the 
threshold. Second, the declining support of NU and Muhammadiyah for their party’s 
alliance and the movement of potential party’s cadres. Third, the internal party 
instability. Fourth, voter pragmatism. 
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