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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dipilih langsung, merupakan perwujudan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, 

dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 

Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 

Artinya bahwa pemilihan akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan untuk 

mewujudkan demokratisasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan 

mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan 

baik terlebih dahulu. Hal ini harus disiapkan terlebih dahulu yaitu berupa tatanan, 

instrument dan konfigurasi kearifan serta kesatuan tuntunan politik lokal dalam 

rangka pondasi demokrasi di Indonesia. 

Selain implementasinya yang bersifat langsung, pemilihan itu sendiri 

membawa perubahan pada arena permainan, di era sebelumnya pemilihan Kepala 

Daerah merupakan permainan “politik dalam ruangan“ dan pada era reformasi ini 

menuju  politik luar ruangan“. Kemudian dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan 

bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon 

yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil yang diajukan atau didaftarkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPRD 
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(Propinsi/Kabupaten/Kota) sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) atau 

akumulasi perolehan suara sah di DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) sekurang-

kurangnya 15 % (lima belas persen) (Sholihin, 2009).  

Begitu pula dalam aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 37 ayat (5) dan (6) proses 

penjaringan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara 

demokratis dan transparan seseuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai 

politik dan gabungan partai politik serta dalam penetapan pasangan calon Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan 

masyarakat. Memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan 

pandangan politik seseorang terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  yang ditetapkan oleh KPUD Gresik 

tahun 2010 sesuai dengan nomor urut sebagai berikut: Bambang Suhartono-Abdullah 

Qoni’, Mujitabah-Suwarno, Sambari Halim Radianto-Moh. Qosim, Mohammad 

Nasihan-Syamsul Muarif, Husnul Khuluk-Musyaffa’ Noer, dan Samwil-Sastro 

Suwito. Keenam pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik mempunyai latar 

belakang dengan posisi sebagai pimpinan partai politik, PNS (Sekretaris Daerah dan 

Asisten III), Mantan Wakil Bupati, Wakil Bupati, Pensiunan PNS. Dalam pilkada 

Gresik tahun 2010 juga terdapat sepasang calon independen yang diatur dalam 
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Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pelaksanaan Pilkada di Gresik dilaksanakan pada 26 Mei 2010, informasi 

data dari KPU Kabupaten Gresik diperoleh bahwa jumlah daftar pemilih tetap dalam 

Pilbup 26 Mei 2010 sebanyak 868.783. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan 

haknya dalam pilbup mencapai 277.389 (31,93%). Partisipasi pemilih sebanyak 

68,07 % merupakan suatu fenomena dimana untuk daerah-daerah di Jawa Timur 

maupun di seluruh Indonesia partisipasi pemilih terus menurun.  Sedangkan untuk 

Pemilihan Bupati Gresik tiga kontestan dengan suara tertinggi urutan pertama diraih 

pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa’ Noer disusul Sambari Halim Radianto-Moh. 

Qosim, Bambang Suhartono-Abdullah Qoni’. Adapun hasil hitungan suara untuk 

Pemilihan Bupati Gresik tanggal 26 Mei 2010 antara lain; pasangan Bambang 

Suhartono dan Abdullah Qoni’ memperoleh 15,90 %, K.H. Mujitabah dan Suwarno 

(1,23 %), Sambari Halim Radianto dan Moh. Qosim (35,15 %), Mohammad 

Nashihan dan Syamsul Maarif (4,45 %), Husnul Khuluq dan Musyaffa’ (39,49), dan 

Sastro Suwito dan Samwil (3,75 %). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 

pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah Husnul Khuluk-Musyaffa’ Noer. 

Pasangan ini menang tipis atas pasangan Sambari Halim Radianto-Moh. Qosim. Hal 

yang menarik, ketatnya persaingan masing-masing kandidat dapat dilihat dari 

perolehan suara yang hanya terpaut sekitar empat persen.  

Hasil pilkada tanggal 26 Mei 2010 tidak dapat diterima oleh pasangan Sambari 

Halim Radianto-Moh. Qosim. Pasangan ini mengajukan gugatan ke Mahkamah 

Konstitusi dengan alasan bahwa kemenangan Husnul Khuluq-Musyaffa’ diperoleh 
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melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Gugatan Sambari-Qosim itu 

diterima oleh Mahkamah Konstitusin(MK). Mahkamah Konstitusi memerintahkan 

pemungutan suara ulang di sembilan kecamatan dari delapan belas kecamatan yang ada 

di Kabupaten Gresik. Mahkamah Konstitusi menilai telah terjadi pelanggaran serius, 

yang sistematis, terstruktur, dan masif. 

Sembilan kecamatan yang dimaksud adalah, Bungah, Driyorejo, Menganti, 

Kedamean, Benjeng, Cerme, Duduksampeyan, Kebomas, dan Balongpanggang. Hal 

tersebut terungkapkan dalam sidang putusan sela yang dipimpin oleh Mahfud MD pada 

hari Kamis 24 Juni 2010. Pelanggaran yang dimaksud adalah tidak netralnya termohon 

(penyelenggara pemilu/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik). KPU juga dinilai 

keliru ketika mengeluarkan surat keputusan tentang rekapitulasi perolehan suara 

pasangan calon terpilih pada 1 Juni padahal proses rekapitulasi baru selesai sesudah 

pukul 24.00 WIB, artinya telah memasuki tanggal 2 Juni. 

Sebelumnya KPU Kabupaten Gresik memenangkan pasangan nomor urut lima 

Husnul Khuluq-Musyaffa Noer (Humas) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih periode 2010-2015. Keputusan itu dikeluarkan melalui Surat Keputusan 

Nomor 80/kpts-KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara. Atas keputusan tersebut, pasangan calon Sambari Halim Radianto-

Muhammad Qosim mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi memerintahkan kepada KPUD Gresik mengadakan pemungutan ulang di 

Sembilan kecamatan. Berdasarkan perintah itu KPUD memutuskan untuk mengadakan 

pemungutan suara ulang pada tanggal 8 Agustus 2010. Perolehan suara setelah 

pemungutan suara ulang di sembilan kecamatan tanggal 8 Agustus 2010, antara lain; 
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pasangan Bambang Suhartono dan Abdullah Qoni’ memperoleh (5,77 %), K.H. 

Mujitabah dan Suwarno (0,82 %), Sambari Halim Radianto dan Moh. Qosim (46,75 %), 

Mohammad Nashihan dan Syamsul Maarif (2,61 %), Husnul Khuluq dan Musyaffa’ 

(41,05), dan Sastro Suwito dan Samwil (2,94 %). 

Pasangan Sambari-Qosim mampu membalikkan keadaan dari pasangan kalah 

menjadi pemenang mengalahkan pasangan Huluk-Musyaffa’ yang sebelumnya 

mengumpulkan suara terbanyak pada Pilkada Gresik tanggal 26 Mei 2010. Dari data 

pemilih yang menggunakan hak pilinya ternyata terjadi peningkatan sebanyak 18.803 

suara, jumlah suara yang cukup besar dalam ukuran pemungutan suara ulang. Hal ini 

dibandingkan dengan pemungutan suara ulang yang juga diadakan di Surabaya yang 

mengalami penurunan sampai sekitar 20 persen. Disinilah sangat penting untuk 

ditemukan factor persepsi publik yang mempengaruhi naiknya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Gresik tahun 2010. 

Demokrasi tidak sekedar persoalan menang kalah, karena di dalam demokrasi 

yang juga penting adalah bagaimana memainkan peran dalam mengakomodasi konflik 

dan kepentingan selain menciptakan struktur relasi kepentingan yang saling memaknai. 

Perbedaan dasar pilkada langsung dengan tatanan politik perwakilan sebelumnya adalah 

tidak jelasnya statistik kehendak politik rakyat atas sosok kepala daerah yang akan 

memimpinnya. Dalam tatanan politik lama, keterwakilan masyarakat tidak dapat diukur 

persatu orang anggota DPRD, tetapi dalam pemilihan langsung keterwakilan masyarakat 

secara statistik  dapat diketahui secara konkret berdasarkan wilayah kecamatan, desa, dan 

kelurahan. 
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Melihat peta pertarungan dalam Pilkada Kabupaten Gresik dan memprediksi siapa 

yang bakal menjadi pemenang awalnya cukup sulit untuk dilakukan. Namun setidaknya 

ada enam  variabel yang bisa dijadikan parameter, yaitu pertama faktor identifikasi calon 

(figur yang diusung ), kedua juru kampanye, ketiga faktor isu kampanye/visi misi, 

keempat faktor insentif/hibah politik, kelima faktor identifikasi partai dan keenam faktor 

pressure group atau kelompok penekan. Hal ini terkait dengan seberapa jauh hal tersebut 

mempengaruhi perilaku pemilih buruh dalam pemilihan kepala daerah tersebut. 

Jumlah suara yang diraih untuk memenangkan pertarungan dalam Pemilukada 

Gresik 2010 sebanyak 285.257 suara. Kaitannya dengan perolehan suara itu dengan 

jumlah buruh di Gresik dapat diasumsikan bahwa jika jumlah buruh di Gresik sebanyak 

102.000 orang (Sekber, 2011: 12) dapat dirangkul oleh calon bupati dan wakil bupati, 

kemudian mereka berduyun-duyun datang ke TPS dengan membawa dua anggota 

keluarganya, maka cukup bagi satu pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menuju 

kursi kekuasaan. (Sekber, 2011: 12).   

Suara kaum buruh yang jumlahnya 102.000 tersebut bagaimana posisinya dalam 

Pemilukada Gresik 2010, maka penelitian tentang perilaku politik buruh di Gresik sangat 

menarik untuk dilaksanakan. Apa yang sesungguhnya mempengaruhi pilihan kaum buruh 

dalam Pilkada Gresik tahun 2010. Apa yang menjadi sebab dan pengaruhnya. Hal inilah 

yang sangat menarik untuk diteliti. Karena berbagai keterbatasan, maka penelitian ini 

akan mengambil sampel hanya di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Manyar dan 

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan adalah “Bagaimana  perilaku politik buruh dalam Pemilukada di 

Gresik tahun 2010?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan perilaku politik buruh dalam Pemilukada Gresik 2010.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat (1) untuk menambah dan 

meningkatkan kajian  ilmu sosiologi politik, dan (2) untuk memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu sosiologi khususnya tentang sosiologi politik pada aspek perilaku 

buruh serta dapat memperkaya dan dijadikan bahan bacaan atau acuan dalam bidang 

sosiologi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis peneltian ini dapat bermanfaat (1) mengetahui dan memahami 

perilaku buruh dalam pemilukada Gresik 2010, (2) memberi manfaat yang positif 

bagi pemegang kebijakan dan para calon peserta Pemilukada Gresik pada masa yang 

akan datang. 

 


