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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena keterlibatan kiai di dalam kancah perpolitikan di Indonesia

merupakan kenyataan politik yang terjadi dari tingkat nasional hingga daerah.

Dalam tingkat nasional, terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke

empat Republik Indonesia, merupakan titik terang dari keterlibatan kiai dalam

perpolitikan Indonesia. Di tingkat daerah, keterlibatan kiai dapat diidentifikasi

dari banyaknya kiai yang menjadi pengurus partai, aktivis partai, terutama partai

yang berasaskan agama atau partai yang mengusung spirit keagamaan Islam.

Umumnya, fenomena keterlibatan kiai dalam kancah politik di daerah dapat

dijumpai dalam masyarakat dengan kultur tradisi keagamaan, tempat dimana kiai

dapat pengakuan dan keistimewaan di dalam masyarakat. Keterlibatan kiai dalam

politik di daerah dapat dilihat pada fenomena politik di daerah Kabupaten

Pasuruan, daerah dimana banyak terdapat pondok pesantren ternama dan

terkemuka yang sering didatangi para politikus tingkat nasional. Hal ini

menunjukkan bahwa kiai memegang peranan penting dalam perpolitikan di

daerah tersebut dan bahkan tingkat nasional.

Peta kekuatan politik di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa

masyarakat dengan basis pesantren maupun daerah yang memiliki kedekatan

tradisi warganya dengan pesantren merupakan medan bagi berlangsungnya

komunikasi politik kiai.
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Keterlibatan kiai merupakan hal yang lazim ditemukan dalam kehidupan

politik di Indonesia. Dalam Faisal Ismail (1999:21-22), Jika dilihat dari akar

sejarahnya keterlibatan para kiai dan ulama dalam kegiatan politik bisa dilacak

jauh ke belakang, yakni ke masa-masa penjajahan. Meskipun pada masa

pemerintahan orde baru gerakan politik yang dilakukan oleh kiai seolah hilang

dari eksistensi politik Indonesia. Baru pada reformasi politik yang terjadi pada

tahun 1997 yang mengakibatkan tumbangnya rezim pemerintahan orde baru,

peran kiai dalam dunia politik kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

Gelombang reformasi politik yang terjadi pada tahun 1997 membawa

angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan politik yang

demokratis, salah satunya terlihat dari banyaknya berdiri partai-partai politik baru

yang menjadi kontestan pemilihan umum tahun 1999, yaitu dengan jumlah 48

partai peserta pemilihan umum. Kemudian sejak Pemilu 2004, baik untuk

legislatif maupun presiden diselenggarakan secara langsung dimana pemilih

dimungkinkan memilih calon legislatif (caleg) maupun calon presiden (capres)

dan calon wakil presiden (cawapres) yang disukai tanpa melalui wakil-wakilnya

di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal tersebut jelas menegaskan

kepentingan atas perlunya memperoleh wakil rakyat dan wakil daerah, serta

presiden dan wakil presiden dengan dukungan yang kuat dari rakyat (Iswanto,

2004:39).

Fenomena politik yang tercermin dalam proses pemilu dalam konteks

nasional di atas, merupakan cerminan keadaan politik di daerah. Di Kabupaten

Pasuruan dimana penelitian tentang komunikasi politik kiai ini akan dilakukan,
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fenomena politik yang terjadi dalam setting masyarakat pesantren melibatkan elit

masyarakat sebagai komunikator politik. Dengan kondisi masyarakat yang seperti

ini menjadikan kiai sebagai tokoh elit yang mendapatkan pengakuan istimewa dari

masyarakat.

Secara kultural, Kabupaten Pasuruan merupakan kawasan “Tapal Kuda”

yang dikenal dengan kawasan dengan budaya santri yang secara politik

merupakan basis kekuatan politik kaum santri. Dimana kiai merupakan tokoh

yang seringkali dijadikan rujukan politik oleh masyarakat dalam menentukan

sikap politik oleh masyarakat. Kasus yang dapat dijadikan rujukan untuk

menjelaskan kiai sebagai tokoh politik di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari

perolehan suara pada Pemilihan Presiden 2014 dimana pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden dengan nomer urut satu (Prabowo-Hatta) berhasil menang di

daerah pemilihan ini. Kemenangan dari pasangan Prabowo-Hatta tidak terlepas

dari dukungan para kiai dan ulama’ yang menjadi pengurus ataupun aktivis partai

maupun para kiai dan ulama’ dari non-partai. Hal ini semakin memperjelas bahwa

siapa yang lebih dekat dengan tokoh kiai dan ulama’ sudah hampir pasti menjadi

sang jawara di daerah ini.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai yang

berasaskan keagamaan Islam dimana pengurus maupun aktivis dari partai ini juga

banyak dari kalangan kiai maupun ulama’ dimana PPP yang memposisikan diri

sebagai pendukung pasangan Prabowo-Hatta pada masa kampanye yang

tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Posisi kiai sebagai pemuka

pendapat (opinian leader) yang mempunyai banyak pengikut melakukan langkah
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komunikasi politik kepada komunikan politiknya untuk menentukan arah

dukungan politiknya. Sehingga posisi kiai sebagai pemuka pendapat sangat

menentukan kondisi perpolitikan di Kabupaten Pasuruan.

Dari hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden 2014 yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan pada 26 Juni 2014 menyatakan

bahwa :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 Kab. Pasuruan

Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden 2014 Kabupaten Pasuruan

No. Urut
Pasanga
n Calon
Presiden

Pasanga
n Calon
Presiden

Jumlah
Peroleha
n Suara

Jumlah
Suara
Sah

Jumla
h

Suara
Tidak
Sah

Jumlah
Hadir

Jumlah
Tidak
Hadir

Jumlah
Total
DPT

1. Prabowo
- Hatta

474.725
(57.12%) 819.65

5
11.39
2

831.04
7

350.34
9

1.181.48
6

2.
Jokowi -

JK
344.930
(41.51%)

Sumber : http://bakesbangpol.pasuruankab.go.id/content-605-tahapan-pilpres-
2014-di-kabupaten-pasuruan-selasai.html

Dari penjelasan data ini membuktikan bahwa eksistensi kekuatan politik

kiai sangat berpengaruh di daerah Kabupaten Pasuruan. Dimana berkat dukungan

para kiai dan ulama’ yang mayoritas dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

(aktivis maupun pengurus partai) yang bersatu mendukung pasangan Prabowo-

Hatta dan berhasil memenangkan pasangan ini (daerah pemilihan Kabupaten

Pasuruan) dengan keunggulan lebih dari 15% atas lawan politiknya.

Namun dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap

pasangan Prabowo-Hatta ini seolah masih dipertanyakan setelah konflik internal
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yang terjadi dikubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca Pemilihan

Presiden 2014. Dualisme kepemimpinan menjadi permasalahan dalam hal ini.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuzzy menyatakan

untuk berbelok arah untuk mendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden

terpilih (Jokowi-JK) atau dalam kata lain berada koalisi pemerintahan. Sedangkan

kubu Djan Faridz tetap pada pendiriannya untuk berdiri di luar pemerintahan

(pihak oposisi) bersama Koalisi Merah Putih.

Konflik dualisme yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) ini, juga mempengaruhi para pengurus maupun aktivis partai khususnya

para kiai maupun ulama’ di Kabupaten Pasuruan sebagai komunikator politik

untuk mengkomunikasikan arah dukungan politiknya pasca pemilihan presiden

2014 terhadap komunikan politiknya.

Dari penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti

tentang Pola Komunikasi Politik Kiai Pasca Pemilihan Presiden 2014 (Studi pada

Kiai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pasuruan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti,

maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pola komunikasi politik kiai pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

pasca Pemilihan Presiden 2014 di Kabupaten Pasuruan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi politik kiai pada Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) pasca Pemilihan Presiden 2014 di Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

A.Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan koleksi dokumen akademik yang berkaitan dengan

komunikasi politik khususnya dalam Pola Komunikasi Politik Kiai.

2. Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penilitian-

penelitian berikutnya terutama dalam bidang Ilmu Komunikasi.

B. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi untuk Kiai sebagai komunikator politik.


