
Pergeseran Kekuatan Partai Nasionalis dan Islam, 1955-2004 

Penetrasi kekuatan Orde Baru telah mampu mengubah peta politik di luar Jawa. 
Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, warna politik nasionalis pun masih tetap 
kental di luar Jawa. Sementara di Jawa, komposisi nasionalis-agama cenderung 
kembali seperti Pemilu 1955. 

Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 29 September 1955 dan diikuti 
oleh sekitar 172 peserta pemilu telah memetakan untuk pertama kalinya kekuatan-
kekuatan partai politik dominan di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil pemilu yang 
dilaksanakan di 15 daerah pemilihan (dapil) menunjukkan cukup berimbangnya 
kekuatan partai-partai berbasis massa nasionalis dan komunis dengan partai-partai 
berakar massa Islam. Sekitar 43,71 persen pemilih memberikan suaranya untuk 
Masyumi, NU, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Syarikat Islam Indonesia 
(PSII), dan beberapa partai kecil lainnya. Sebaliknya, sekitar 46,86 persen pemilih 
lainnya memberikan suaranya untuk partai-partai yang berhaluan nasionalis seperti 
Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 
(IPKI), berhaluan komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), atau berhaluan 
sosialis semacam Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan juga kepada partai-partai 
dengan akar pluralis lainnya. 

Delapan kali pemilu berikutnya telah mengubah cukup banyak perimbangan kekuatan 
geopolitik. Faktor penting pertama adalah hilangnya pengaruh Masyumi dalam 
pemilu yang kedua (1971). 

Penciutan partai 

Tahun 1959 adalah saat genting dalam kepartaian Indonesia. Setelah kebebasan yang 
dipertontonkan empat tahun sebelumnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Pnps No 7 
Tahun 1959 yang membatasi gerak partai. Tekanan terhadap partai semakin berat 
setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No 128 Tahun 1960 yang menyatakan, 
partai yang diakui pemerintah hanyalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai 
Indonesia (Partindo), PSII, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), IPKI, Perti, dan 
Murba. Sementara Masyumi dan PSI bernasib sama dengan puluhan partai lainnya, 
tidak diakui dan dibubarkan. 

Dalam Pemilu 1955, Masyumi menjadi partai Islam terkuat dengan menguasai 20,92 
persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya 
(26,12 persen), Sumatera Selatan (43,13 persen), Sumatera Tengah (50,77 persen), 
Sumatera Utara (37 persen), Kalimantan Barat (33,25 persen), Sulawesi Tenggara 
Selatan (39,98 persen), dan Maluku (35,35 persen). 

Pembubaran Masyumi pada tahun 1960 betul-betul merupakan pukulan telak bagi 
kekuatan politik Islam. Sebagian wilayah yang ditinggalkan oleh Masyumi memang 
tetap memiliki karakter sebagai basis massa Islam yang kuat ketika pemilu kembali 
dilaksanakan secara bebas, seperti Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan 
Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, kebanyakan dari wilayah lain di Pulau 
Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera 
Utara, telah berubah warna. Wilayah ini cenderung menjadi basis partai nasionalis. 
Wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan yang dulu menjadi basis Partai 
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NU dan Masyumi, juga telah berubah menjadi basis massa partai nasionalis. Kekuatan 
nasionalis pun merambah ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah ”hijau” 
yang 67 persen suaranya dikuasai oleh partai-partai Islam pada Pemilu 1955 ini 
menjadi relatif permanen dengan warna ”kuning” Golkar sejak Pemilu 1971-2004. Di 
Sulewesi Selatan, wilayah yang 69 persen dikuasai oleh partai ”hijau” pada tahun 
1955, telah berubah 180 derajat. Pada Pemilu 2004, 69,8 persen suara dikuasai oleh 
partai nasionalis. 

Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 peserta (Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, 
Partai Katolik, Perti, IPKI, dan Murba) pada dasarnya tidak mencerminkan kekuatan 
partai sesungguhnya karena berada di bawah tekanan aliansi militer, birokrasi sipil, 
dan golongan fungsional lainnya yang tergabung dalam Golkar. 

Kekuatan partai berbasis massa Islam pun langsung anjlok hampir setengahnya, 
menjadi 27,12 persen. Juga dalam pemilu-pemilu Orde Baru berikutnya, kekuatan 
partai berbasis massa Islam nyaris lumpuh. 

Kebebasan kedua 

Runtuhnya kekuasaan otoriter Soeharto menjadi peluang bagi partai-partai Islam di 
pentas politik nasional. Dalam Pemilu 1999, terbukti partai-partai berbasis massa 
Islam mampu meraih kembali simpati pemilih. Meski tidak seperti tahun 1955, kayuh 
politik partai-partai nasionalis mulai berat melaju. Dalam pemilu pertama setelah 
kejatuhan rezim Orde Baru itu, dominasi partai-partai nasionalis masih dominan, 
tetapi menurun menjadi sekitar 61,04 persen dari sebelumnya yang 77,57 persen. 

Partai berbasis massa Islam pada pemilu itu mendapatkan suara 37,54 persen (terbesar 
adalah suara yang dihimpun oleh PPP , PKB, PAN, PBB, dan PK). Perolehan suara 
untuk partai-partai berakar Islam tampaknya mulai stabil setelah Pemilu 2004. Tidak 
banyak komposisi yang berubah. Di pemilu tersebut, tujuh partai berakar Islam (PKB, 
PPP , PAN, PKS, PBB, PBR, PPNUI) menghimpun 38,33 persen suara. Namun, dari 
aspek penguasaan wilayah masih tertinggal jauh dari partai-partai umum berhaluan 
nasionalis. Dari 32 provinsi yang ada pada Pemilu 2004, hanya dua daerah yang 
dimenangi oleh partai berbasis massa Islam, yaitu PKS (Jakarta) dan PKB (Jawa 
Timur), selebihnya didominasi oleh Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan. Pada Pemilu 1955, dominasi partai nasionalis hanya di dua dari 15 daerah 
pemilihan. 

Kembalinya sistem multipartai dalam sistem politik demokrasi Indonesia akan 
membawa pengaruh pada terpetakannya secara bebas kekuatan-kekuatan politik 
dominan.(Litbang Kompas) 
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