
 

IV. GAMBARAN UMUM KONFIGURASI POLITIK PENGUSUNG 

CALON PRESIDEN 

 

 

4.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  Perjuangan merupakan partai politik yang 

sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan 

partai politik masa orde baru. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai 

Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Janiari 1973. Partai Demokrasi 

Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 ( lima ) partai politik. Kelima partai politik 

tersebut yaitu : Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia 

(Parkindo), Partai Katholik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 

dan Murba. 

Pada tanggal 10 Januari 1973 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan 

Kelompok Pusat (MPKP) di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 

Jakarta, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan  melaksanakan fusi 5 partai 

politik menjadi satu wadah partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia. 

Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima parati yaitu MH Isnaeni dan Abdul 

Madjid mewakili Partai Nasional Indonesia, A.Wenas dan Sabam Sirait mewakili 

Partai Kristen Indonesia, Beng Mang Rey Say dan  FX Wignosumarsono 

mewakili Partai Katolik, S Murbantoko R,J. Pakan mewakili Partai Murba dan 
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Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung 

Kemerdekaan Indonesia (IPKI). 

Kemudian dalam perjalannya, sering terjadi konflik internal yang  akhirnya terjadi 

perpecahan yang puncaknya adalah gagalnya Konggres IV PDI yang berlangsung 

di Medan. Setelah itu muncul Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi  

Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Di dalam Konggres 

tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah 

organisatoris dalam rangka eksistensi partaai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan 

tersebut dimasukkan dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah 

berganti, namun yang diakui oleh pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah 

kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. 

Agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI 

menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999, yang disahkan oleh 

Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 

Februari 1999 di  Istora Senayan Jakarta. Pemilu tahun 1999 membawa berkah 

bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan 

PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di 

DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilh 

sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih di 

dalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke -4. 

Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, 

pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Konggres I PDI 

Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai 
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tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya konggres tersebut adalah untuk 

memantapkan konsolidasi organisasi pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil 

Presiden RI. Konggres PDI Perjuangan yang diselenggarakan pada tanggal 27 

Maret – 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-jawa Tengah akhirnya 

menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 

periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC 

mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. 

Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih 

kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI 

Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan 109 kursi di 

DPR.  Kemudian Konggres II PDI Perjuangan yang diselenggarakan  pada tanggal 

28 – 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali kembali 

mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta 

dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum 

DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010. 

 

4.2 Partai Kebangkitan Bangsa 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik berideologi 

konservatisme di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 

1998 ( 29 Robiul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai 

Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, 

A.Mustofa Bisri dan A. Muhith Muzadi ). 
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Kisah pendirian PKB dimulai pada 11 Mei 1998. Ketika para kyai sesepuh di 

Langitan mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan situasi terakhir yang 

menuntut perlu diadakan perubahan untuk menyelamatkan bangsa ini dari 

kehancuran. Saat itu para kyai membuat resmi kepada Pak Harto yang isinya 

meminta agar beliau turun atau lengser dari jabatan presiden. Pertemuan itu 

mengutus Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf Muhammad 

mengahadap Pak Harto untuk menyampaikan surat itu. Mereka berangkat ke 

Jakarta, meminta waktu tetapi belum dapat jadwal. Sehingga sebelum surat itu 

diterima, Pak harto sudah mengundurkan diri terlebih dahulu tanggal 23 Mei 

1998. 

Pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa Timur. Lalu semua 

kyai berkumpul di kantor PWNU jatim. Para kyai itu mendesak KH Cholil Bisri 

supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik 

NU. Ia menolaknya karena tidak mau terlalu berkecimpung jauh dalam dunia 

politik dan merasa lebih baik di dunia pesantren saja. Akan tetapi para kyai terus 

mendorongnya karena dinilai lebih berpengalaman dalam hal politik. Pada saat itu 

Gus Dur belum ikut dalam pertemuan ini.  

Kemudian pada tanggal 6 Juni 1998, K.H. Cholil Bisri mengundang 20 kyai untuk 

membicarakan hal tersebut. Undangan hanya lewat telepon. Tetapi pada hari H 

nya yang dating lebih dari 200 kyai. Dalam pertemuan itu terbentuklah sebuah 

panitia yang disebut dengan Tim “Lajnah” yang terdiri dari 11 orang. Ia sendiri 

menjadi ketua dengan sekretarusnya adalah Gus Yus. Panitia ini bekerja secara 

marathon untuk menyusun platform dan komponen-komponen partai termasuk 

logo ( yang sampai saat  ini menjadi lambing resmi partai ) yang pembuatannya 
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diserahkan kepada KH. A. Mustofa Bisri. Selain itu terbentuk juga Tim Asistensi 

Lajnah terdiri dari 14 orang yang diketuai oleh Matori Abdul Jalil dan 

sekretarisnya Asnan Mulatif. 

Pada tanggal 18 Juni 1998 panitia mengadakan pertemuan dengan PBNU. 

Dilanjutkan dengan audiensi dengan tokoh-tokoh politik (NU) yang ada di 

Golkar, PDI dan PPP. Panitia menawarkan untuk bergabung tanpa paksaan. 

PBNU sendiri menolak pendirian partai. Setelah itu pada tanggal 4 Juli 1998, Tim 

“Lajnah” beserta tim dari NU mengadakan semacam konferensi besar di Bandung 

dengan mangundang seluruh PW NU se-Indonesia yang dihadiri oleh 27 

perwakilan. Hari itu diputuskan nama partai dan deklaratornya adalah 5 orang 

seperti yang sudah disebutkan di atas. 

Partai ini pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 

mengikutinya lagi. Partai yang berbasis kaum NU ini sempat mengajukan Gus 

Dur sebagai presiden yang menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. 

Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57 % dan mendapatkan 

kursi ssebanyak 52 di DPR. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 27 kursi di 

DPR hasil pemilihan umum anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanya 

5.146.122 suara (4,9 %). Ini berarti penurunan besar (50% kursi) dari hasil 

perolehan pada tahun 2004. Kemudian, pada pemilu 2014 kemarin, suara partai 

meningkat dua kali lipat menjadi 9,04 % dengan mendapatkan 47 kursi di DPR-

RI. 
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4.3 Partai NasDem 

Partai Nasional Demokrat atau NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia 

yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 

2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi 

bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Hal ini terlihat dari bisnis media yang 

dipimpinnya, Metro TV yang selalu memberikan berita terbaru seputar aktivitas 

Partai NasDem. Meskipun demikian, oormas tersebut mengatakan bahwa partai 

tersebut tidak memilliki kaitan apapun dengan partai lain. 

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan 

verifikasi administrai dan factual dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-

satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang 

sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elit partai. 

Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan 

dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Konggres Partai NasDem 

yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga 

terjjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda NasDEm, 

Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada konggres 

perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh anggota konggres 

Partai NasDem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat 

mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang baru, 

menggantikan Patrice Rio Capella. 

Partai NasDem memiliki beberapa organisasi sayap, diantaranya : Badan 

Advokasi Hukum (BAHU) NasDem yang diketuai oleh Taufik-Pelaksana Tugas. 
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Gerakan Massa Burh (Gemuruh) diketuai oleh Irma Chaniago. Liga Mahasiswa 

NasDEm, diketuai oleh Willy Aditya, serta Persatuan Petani Nasional Demokrat 

(Petani NasDem). 

 

4.4  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

Embrio Partai Keadilan dan Persatuan Indonesai (PKPI) muncul setelah masa-

masa keruntuhan rezim Orde Baru pada 1998, dengan lahirnya Gerakan Keadilan 

dan Persatun Bangsa (GKPB) yang juga dimotori Mantan Wakil Presiden Jendral 

TNI (Purn) Try Sutrisno. 

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebelumnya bernama Partai 

Keadilan dan Persatuan (PKP), adalah sebuah partai politik di Indonesia.Partai ini 

dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1999. PKPI pertama kali ikut 

serta dalam Pemilu 1999. PKPI bermula dengan dibentuknya  Gerakan Keadilan 

dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh selain 

Try Sutrisno adalah  Ir Siswono Yudhohusodo, Ir Sarwono Kusumaatmadja, david 

Napitupulu dan  Tatto S. Pradjamanggala,SH. 

Pada Pemilu 1999,PKP hanya mampu memperoleh dukungan 1.065.686 suara. 

Akhirnya untuk melewati syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol 

pemilu 2004. PKP berganti nama menjadi PKP Indonesia (PKPI), Edi Sudrajat 

memimpin partai ini sejak didirikan. Pada konggres II untuk memilih masa bakti 

2005-2010, Edi Sudrajat kembali terpilih dengan Sekretaris Jendral Samuel 

Samson. 
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Pada  2006, PKPI ditinggalkan oleh Edi Sudrajat karena Mantan Panglima ABRI 

itu sakit da meninggal dunia. Meutia Hatta menggantikan Edi hingga tahun 2010.  

Pada Pemilu 2009, PKPI hanya memperoleh 934.892 suara atau 0,90%. 

Pada Konggres III PKPI 13 April 2010, terpilih Sutiyoso sebasga Ketua Umum 

dan Likman F Mokoginta sebagai Sekkretaris Jendral. 

Menjelang Pemilu 2014, partai bernomor urut 15 ini sempat didera beberapa 

masalah, Komisi pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa PKPI tidak 

memenuhi syarat dalam proses verifikasi factual sebagai partai peserta pemilu 

tahun 2014. 

Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan PKPI sah 

sebagai peserta pemilu ditolak KPU. Namun akhirnya Pengadilan Tinggi Tata 

Usahan Negara mengabulkan permohonan PKPI dan memerintahkan KPU untuk 

meloloskan PKPI sebagai pesera Pemilu. 

Visi 

Visi PKPI adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang 

berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan social dengan menjunjung tinggi 

supremasi hukum. 

Visi PKPI tersebut pada dasarnya mengacu pada visi bangsa dan Negara 

sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi Negara 

yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. 

Melalui pemilu, visi tersebut harus terus diperjuangkan dan ditingkatkan 

sepanjang masa. Pada pemilu 2009 ini, visi tersebut menjadi lebih kuat lagi 



70 
 

disuarakan dan diperjuangkan, mengingat kondisi bangsa dan Negara yang terus 

menghadapi krisis. 

Misi PKPI adalah mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang 

berkeadilan, bersatu, dan berkesejahteraan social, mewujudkan pemerintahan 

yang kuat, efektif, efisien, bersih , taat hokum dan berwibawa dalam wadah 

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta 

mampu bersaing dan dihormati dalam pergaulan dunia.  

Dalam mengelola target sukses di Pemilu 2009, PKPI mengimplementasikan misi 

sebagai berikut : 

1. Turut serta dalam Pemilu 2009 di semua daerah pemilihan dengan 

perolehan suara minimal 2,5% dari suara nasional. 

2. Menjalin kerjasama dengan partai peserta pemilu yang lain untuk 

mengajukan calon Presiden/calon wakil Presiden yang mampu 

mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan secepatnya keluar dari 

krisis. 

3. Mengembangkan sistem demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas 

melalui Pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari campur tangan asing dalam 

segala bentuknya. 

4. Membekali para calon anggota legislative di Pusat mauoun daerah yang 

mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secra optimal. 

5. Membantu terpilihnya Capres/Cawapres secara demokratis tanpa 

dipengaruhi oleh cara-cara yang kurang baik. 
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6. Mengembangkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan 

mereka kea rah yang lebih baik terutama masyarakat pra sejahtera. 

7. Mencerahkan wawasan masyarakat luas akan tanggungjawab bersama 

terhadap bangsa dan Negara, terutama kepada para pejabat pemerintahan 

dan pejabat Negara. 

 

4.5 Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) 

Partai Hati Nurani Rakyat atau yang lebih dikenal sebagai Partai Hanura 

merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Awal berdirinya partai ini tak 

lepas dari gagasan Jend TNI (Purn) Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lain. 

Gagasan ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Jakarta 

pada tanggal 13-14 November 2006. Dalam pertemuan ini dihasilkan 8 

kesepakatan yang menjadi tonggak berdirinya partai. Dalam 8 kesepakatan 

tersebut dibahas mengenai berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan  rakyat 

Indonesia.  

Pada pendeklarasian tanggal 21 Desember 2006 kesepakatan tersebut 

ditindaklanjuti dalam partai politik yang kemudian diberi nama Partai Hati Nurani 

Rakyat atau biasa disingkat menjadi Partai Hanura. Adapun nama-nama dewan 

pendiri Partai Hanura antara lain Jend TNI (purn) Wiranto, Yus Usman 

Sumanegara, Dr Fuad Bawazier, Dr Tuti alawiyah AS, dan beberapa tokoh 

lainnya. 
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Partai Hanura mempunyai visi yang terbagi menjadi 2 bagian yakni Kemandirian 

Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam visi tersebut secara garis besar 

menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia terasa tidak mandiri lagi dengan banyaknya 

campur tangan pihak asing yang dapat merugikan kehidupan bangsa sehingga 

diharapkan seluruh rakyat Indonesia mampu bangkit kembali demi menciptakan 

sebuah bangsa yang mandiri serta selalu menananmkan dan mewujudkan 

kesejahteraan  bagi rakyat Indonesia. Partai hanura terus menjunjung tinggi nilai-

nilai dasar partai yang antara lain meliputi ketaqwaan, kemandirian, kebersamaan, 

kerakyatan dan kesederhanaan. 

 

 

 

 

 

 

 


