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Abstract 

Local election is a reflection of democracy. Direct election gives people the chance to choose a candidate 
according to his own leader. This gives voter an opportunity  to participate in the political process. 
Local election in district of sampang will be election on december 12, 2012 were not many significant 
change to the voting behavior. Voters determines the choice is not based on his own but is still 
influenced by kyai’s references. Kyai still arole model for voters in the sampang. Kyai considered to 
have advantages, especially in the religion than the common people. Compliance with Kyai in matters 
of religion and the political areas too. Political references of Kyai affect people’s choice. Patron-Client 
Relationship is still maintained until now. Beside Kyai, elite that could affect the political choices are 
Blater. Blater as one who have well knowledge and  networks. So that the voter’s choice is often 
influenced by Blater. 
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Latar Belakang Masalah 
 

Kyai di Madura pada umumnya dan 
Kabupaten Sampang pada khususnya 
merupakan sosok yang menjadi panutan 
masyarakat. Kyai dinilai sebagai orang yang 
lebih banyak mengeti soal agama, dan sering 
dimintai pertimbangan berkaitan 
permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
Kyai dipandang sosok yang berpengaruh 
karena memiliki banyak santri yang 
menimba ilmu di Pondok Pesatrennya. Hal 
ini merupakan modal sosial yang tidak 
jarang harus dipelihara oleh penguasa. Kyai 
juga sering menjadi sosok pemimpin dan 
tokoh penggerak perjuangan masyarakat. 
Seperti kasus Nipah tahun 1993, melahirkan 
tokoh yang berani melawan tentara 
(pemerintah) sebagai bentuk perlawanan. 
KH. Alawy Muhammad  dan KH. Ali Jauhari 
berani menentang tentara karena tidak 
setuju tanah warga dijadikan waduk. 
 Menjadikan Kyai sebagai patron 
tidak hanya dibidang agama, dan sosial 
kemasyarakatan saja, namun juga memasuki 
wilayah politik. Referensi politik Kyai 
dijadikan acuan masyarakat. Kepatuhan 
pada Kyai ini sampai sekarang masih 
dipelihara. Apalagi jika Kyai sendiri terjun 
dalam dunia politik, khususnya Kyai 
kharismatik yang mempunyai banyak santri. 
Bahkan Kyai juga dimintakan pertimbangan 

berkaitan dengan pengobatan, rizki, jodoh, 
membangun rumah, bercocok tanam, karir, 
dan problematika lainnya. Peran sentral 
Kyai memang sudah terpatri dalam 
kehidupan masyarakat Madura yang 
berbunyi buppa’-babu’, guruh-ratoh.1 
Ungkapan tersebut mencerminkan hierarki 
penghormatan di kalangan masyarakat 
Madura. Ayah-Ibu (buppa’-babu’) merupakan 
elemen utama dalam keluarga yang harus 
dihormati sebagai orang yang telah 
melahirkan dan mengasuh hingga dewasa. 
Selain itu yang harus dihormati juga guruh 
(Kyai) dan rato (pemerintah).  
 Selain Kyai, tokoh di masyarakat 
yang menjadi patron yaitu Blater. Blater 
lebih banyak dikenal di kalangan 
masyarakat Madura Barat (Sampang dan 
Bangkalan). Blater dinilai sebagai orang 
yang kuat (secara fisik) yang mampu 
memberikan perlindungan kepada 
masyarakat. Ada juga yang menilai sosok 
Blater dinilai sebagai seorang bajingan yang 
selalu dekat dengan judi, minuman keras, 
perempuan, mencuri, carok dan kriminalitas 
yang lain. Kelebihan yang dimiliki oleh 
Blater inilah yang membuat mereka ditakuti 
oleh masyarakat. Keterlibatan Blater di 

                                                
1 Kosim, Mohammad  (2007) Kyai dan Blater:Elit 
Lokal dalam Masyarakat Madura dalam KARSA. 
Vol.XII. No.2.Hal 161-167. 
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dunia politik di level yang paling rendah 
yaitu keikutsertaan di Pilkades. Blater 
sebagai penentu sukses tidaknya pilkades 
dan juga bisa menentukan siapa calon kepala 
desa yang akan terpilih. Blater menjadikan 
pilkades sebagai ajang taruhan dan supaya 
menang mereka juga menggerakkan massa 
untuk mendukung calon yang didukungnya.  

Penokohan atas Kyai dan Blater ini 
di Kabupaten Sampang memang sangat 
kuat. Melihat realitas di Kabupaten 
Sampang, pencapaian nilai-nilai demokrasi 
khususnya dalam partisipasi aktif dalam 
pemilu masih belum bisa dikatakan sebagai 
demokrasi yang substantif. Bahkan 
partisipasi politik di Kabupaten Sampang 
masih rendah bukan karena tingkat 
kesadaran politik yang rendah tapi lebih 
dipegaruhi oleh faktor alam yang menjadi 
penghambat. TPS tempatnya kurang bisa 
menjangkau keberadaan tempat tinggal 
masyarakat. Masyarakat yang jauh dari TPS 
cenderung malas, sehingga tidak 
memberikan hak suaranya. Ada juga yang 
mewakilkan hak pilihnya ke orang 
terdekatnya seperti suami atau pun 
saudaranya. 
  
Metode Penelitian 
 
 Penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Sampang pada bulan Maret 
tahun 2012. Kabupaten Sampang akan 
menyelenggarakan pemilihan Bupati pada 
tanggal 12 Desember 2012. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 
mencari generalisasi. Populasi dalam 
penelitian ini masyarakat Kabupaten 
Sampang yang memiliki hak pilih pada 
pemilihan kepala daerah. Sampel diambil 
dengan menggunakan metode Stratified 
Random Sampling. Sampel diambil dari 
kerangka sampel dengan penarikan lebih 
dari dua kali pentahapan penarikan sampel 
dan dilakukan secara proporsional. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 498 
responden. 
 Pengumpulan data penelitian ini 
dilakukan dengan wawancara langsung. 
Instrumen untuk mengumpulkan data di 
lapangan dengan meggunakan quesioner.  
Data yang telah terkumpul dilakukan 
cleaning, hal ini untuk menghindari 
terjadinya kesalahan. Setelah itu dilakukan 
koding (penandaan) serta entry data sesuai 
dengan keperluan dan tujuan penelitian 
sehingga mempermudah untuk analisis. 

Analisis dalam penelitian ini dengan 
menggunakan program SPSS 17.  
 
 
Hasil Penelitian 
  

Sebelum membahas berkaitan 
dengan faktor yang sangat mempengaruhi 
pilihan  Kabupaten Sampang dalam pilkada, 
hasil dari hipotesis uji antara variabel 
pertimbangan memilih dengan pilihan bupati 
memperlihatkan hubungan yang signifikan. 
Hal ini bisa dilihat dari Tabel 1 di bawah ini.  
Pearson Chi Square (X2)= 211,033  dengan  
df=117  dan  P=0,000 α =0,05  maka  P < α. 
Jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dari 
itu dalam pilkada Kabupaten Sampang 
masyarakat dalam memilih mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan tertentu yang 
sangat menentukan. 
 
 

 
 
 
 
 

Tabel 2 menggambarkan kekuatan 
hubungan antara variabel pertimbangan 
dalam memilih dengan pilihan bupati. 
Koefisien kontingensi (C)=0,546 dengan 
P=0,000 sedangkan  
α =0,05 maka P < α. Jadi antara variabel 
pertimbangan memilih dengan pilihan bupati 
terdapat hubungan yang signifikan.   
 
 
 
   

Tabel 1 
Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

211.033
a 

117 .000 

Likelihood Ratio 104.402 117 .791 

Linear-by-Linear 
Association 

1.866 1 .172 

N of Valid Cases 498   

a. 116 cells (82,9%) have expected count less 
than 5. The minimum expected count is ,00. 
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Latar Belakang Bupati 
  Indikasi awal kuatnya pengaruh 
patron dalam mempengaruhi pilihan 
masyarakat Kabupaten Sampang bisa dilihat 
dari latar belakang Bupati yang banyak 
diinginkan masyarakat. Masyarakat di 
Kabupaten Sampang menginginkan seorang 
Bupati yang berlatar belakang tokoh agama 
atau Kyai. Masyarakat mengharapkan Kyai 
selain menjadi pemimpin di bidang agama 
juga menjadi pemimpin di pemerintahan 
yaitu mencapai 39,56 persen. Latar belakang 
pemimpin dari Kyai mengalahkan latar 
belakang lainnya seperti pendidikan tinggi, 
pengusaha, pengalaman di pemerintahan, 
tokoh parpol/politisi maupun tokoh 
perempuan.   
 

 
 
Keterangan: Survei dilakukan pada bulan Maret 2012.
  

 
 
Latar belakang pendidikan tinggi 

mendapat prioritas kedua dengan 24,09 
persen. Pengalaman di pemerintahan justru 
di posisi ketiga, hanya 22,3 persen responden 
yang menilai bahwa seorang calon bupati 
harus mempunyai pengalaman dalam 
pemerintahan.  

 
 

Latar belakang dari Kyai juga 
mengalahkan tokoh parpol/politisi. 
Responden masih menilai bahwa latar 
belakang seorang politisi dinilai tidak bisa 
menjadi panutan ketika tidak mempunyai 
kekturunan dari seorang Kyai besar. Hal ini 
dikarenakan ketaatan masyarakat di 
Kabupaten Sampang masih didasarkan pada 
nilai-nilai tradisional bukan atas dasar nilai-
nilai rasional. Hanya 2,21 persen responden 
yang menilai latar belakang calon Bupati 
harus berasal dari Partai Politik. Latar 
belakang Bupati dari pengusaha hanya 
memperoleh 2,01 persen.  

Latar belakang Bupati yang paling 
rendah dukungannya berasal dari tokoh 
perempuan yaitu hanya 0,4 persen. Ini 
mengindikasikan masih belum terbukanya 
ruang publik di politik untuk kader 
perempuan. Selain itu dari segi SDM 
perempuan masih belum banyak yang 
mengenyam pendidikan tinggi dikarenakan 
adanya pandangan masyarakat yang menilai 
laki-laki yang lebih utama karena nantinya 
akan menjadi kepala keluarga, sedangkan 
perempuan hanya bekerja di dapur atau 
hanya mengurusi rumah tangga. Namun ada 
juga responden yang tidak bisa memberikan 
kriteria ideal latar belakang calon bupati 
sesuai dengan keinginannya yaitu sebesar 
9,43 persen.  
 
 
Pertimbangan Memilih 
  

Politik patron-client bisa dilihat dari 
masih besarnya masyarakat yang 
mendasarkan pilihannya pada tokoh yang 
menjadi panutannya bukan atas dasar 
pilihan pribadi. Tokoh-tokoh yang 
mempunyai pengaruh yang besar atas 
pilihan masyarakat diantaranya tokoh 
agama/Kyai dan Blater. Diagram di bawah 
menunjukkan faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan responden memilih calon 
bupati. Faktor yang paling banyak menjadi 
pertimbangan responden adalah fatwa ulama 
atau Kyai. Referensi politik Kyai menjadi 
panutan responden dalam memilih bupati 
yaitu sebesar 26,92 persen. Kyai masih 
dipersepsikan oleh masyarakat Kabupaten 
Sampang sebagai orang yang mempunyai 
pengetahuan yang lebih baik di bidang ilmu 
agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. 
Kyai juga dianggap lebih banyak mengetahui 
informasi berkaitan dengan calon-calon 
bupati yang akan maju dalam pilkada. 
Apalagi Kyai besar yang mempunyai santri 

Tabel 2 
Symmetric Measures 

  
Value 

Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Contingency 
Coefficient 

.546 .000 

N of Valid Cases 498  



Jejaring Administrasi Publik. Th II. Nomor 8, Juli-Deseember 2012 
 

 4 

banyak, sering dikunjungi oleh calon-calon 
bupati untuk meminta restu.  
 Pertimbangan yang dijadikan dasar 
responden dalam memilih terbanyak kedua 
yaitu ketokohan kandidat. Responden yang 
menilai ketokohan sebanyak 20,68 persen. 
Seorang kandidat harus merupakan sosok 
yang banyak dikenal oleh masyarakat. 
 
 

 
 
  

 
 
Ketika seseorang sudah menjadi 

tokoh di lingkungannya maka itu hal ini bisa 
dijadikan sebagai modal sosial yang sangat 
potensial. Seorang kandidat yang menjadi 
tokoh di lingkungannya juga terkatogorikan 
sebagai elit lokal. Ketokohan bukan sesuatu 
yang didapat secara instan, seseorang bisa 
menjadi tokoh di masyarakat atas dasar 
perilaku, track record-nya. Sehingga kalau 
seseorang sudah pernah melakukan 
kesalahan pasti tidak dijadikan patron oleh 
masyarakat. Responden menilai calon bupati 
bisa berasal dari masyarakat biasa yang 
menjadi tokoh dan menjadi panutan 
masyarakat walaupun bukan seorang Kyai. 
 Pertimbangan ketiga berkaitan 
dengan patron yang mendasari responden 
memilih calon bupati adalah kualitas calon. 
Seorang kandidat bupati harus berkualitas 
atau mempunyai kapabilitas keilmuan baik 
berkaitan dengan pemerintahan dan 

managerial. Blater menduduki posisi 
keempat dalam pertimbangan memilih calon 
bupati yaitu mencapai 8,23 persen. Blater 
juga menentukan dan bisa mempengaruhi 
pilihan masyarakat disetiap pemilihan 
langsung mulai dari pemilihan kepala desa 
sampai pemilihan presiden langsung. Blater 
biasanya berkoalisi atau bekerjasama dengan 
Kyai besar maupun Kyai yang santrinya 
sedikit. Berkaitan dengan dukungan Balter 
tidak atau jarang berbeda pilihan karena 
Blater juga masih menghormati kharisma 
seorang Kyai. Sedangkan dengan Kyai 
kampung yang biasanya tidak mempunyai 
santri banyak, Blater kadang kala berani 
berbeda pilihan politiknya. Pilihan 
masyarakat yang mendasarkan pada 
referensi politik Blater karena menilai Blater 
mempunyai relasi yang luas baik dengan 
Kyai maupun kandidat. Sehingga 
masyarakat menilai apa yang dipilih oleh 
Blater merupakan pilihan yang tepat. 
Penggiringan preferensi kandidat dan tidak 
jarang disertai dengan mobilisasi bertujuan 
untuk memenangkan kandidat yang 
dijagokan oleh Blater dan tentunya 
keuntungan materi yang didapatkan Blater 
dari hasil “taruhan” di setiap pemilihan 
mulai dari pemilihan kepala desa (pilkades) 
sampai pemilihan umum (pemilu) yang 
lokusnya nasional. 
 Besarnya peran Kyai dan Blater 
dalam setiap pemilihan bupati bisa dilihat 
grafik di bawah ini. Grafik ini 
menggambarkan tingkat hubungan antara 
masyarakat (client) dengan patronnya seperti 
Kyai dan Blater di tiap kecamatan. Kuatnya 
patronase Kyai bisa dilihat di empat 
kecamatan, yaitu Kecamatan Ketapang, 
Kecamatan Sokobanah, Kecamatan 
Tambelangan, dan Kecamatan Kedungdung. 
Di Kecamatan Ketapang masyarakat yang 
mendasarkan pilihan Kyai sebesar 15,6 
persen, 12, 9 persenn di Kecamatan 
Sokobanah, 13,6 di Kecamatan Tambelangan 
da 10,9 di Kecamatan Kedungdung. 
Kecamatan-kecamatan ini memang rata-rata 
masyarakatnya banyak yang pendidikannya 
di pondok pesantren. 

Masyarakat yang preferensi 
politiknya didasarkan pada pilihan Blater 
yang cukup tinggi di lima kecamatan 
diantaranya di Kecamatan Sokobanah, 
Kecamatan Ketapang, Kecamatan 
Banyuates, Kecamatan Kedungdung, dan 
Kecamatan Camplong. Pengaruh Blater di 
Kecamatan Sokobanah mencapai 22,7 
persen, di Kecamatan Ketapang 20,5 persen, 
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20,5 persen di Kecamatan Banyuates, 13,6 
persen di Kecamatan Kedungdung dan 13,6 
persen di Kecamatan Camplong. Ada dua 
kecamatan dimana peran Kyai dan Blater 
dalam mempengaruhi pilihan masyarakat 
sangat kuat yaitu di Kecamatan Ketapang 
dan Kecamatan Kedungdung. Di dua 
kecamatan ini masyarakat mendasarkan 
pilihannya selain pada petuah Kyai juga 
dipengaruhi oleh Blater.  
 
 

 
 
 
 
 
Kesimpulan 
 
 Politik Patron-Clien memang masih 
belum bisa dihilangkan dari masyarakat di 
Kabupaten Sampang. Dasar ketertundukan 
masyarakat sampang (client) atas Kyai 
(patron) di Kabupaten Sampang lebih 
didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan 
kharisma. Masyarakat menilai Kyai 
merupakan orang yang lebih banyak tahu 
tentang nilai-nilai agama maupun nilai-nilai 
kehidupan lainnya seperti preferensi politik. 
Kyai yang merupakan elit di daerahnyanya 
semakin membuat ketertundukan mutlak 
masyarakat pada umumnya. Ketertundukan 
atas dasar ekonomi client terhadap patron 
yang dikemukanan oleh James C Scott juga 
mendasari ketertundukan masyarakat 
Sampang atas Kyai. Kyai dilahirkan sudah 
menjadi elit di masyarakat. Kebanyakan 
seorang Kyai keturunan dari kalangan 

bangsawan. Implikasi logis dari status sosial 
ini adalah kepemilikan material terutama 
kepemilikan tanah. Hal ini semakin 
menguatkan sosok Kyai sebagai patron bagi 
masyarakat di Kabupaten Sampang. Semua 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-
hari mulai dari mendirikan rumah, masalah 
sehari-hari, jodoh, pekerjaan, pertanian, 
bahkan referensi politik harus mendasarkan 
atau minta saran kepada Kyai.    
 Peran Blater dalam menggiring 
preferensi masyarakat di Kabupaten 
Sampang juga tidak bisa dipandang remeh. 
Dengan jaringan yang dimiliki atar sesama 
Blater, dan hubungannya dengan kandidat 
bupati langsung membuat Blater bisa 
menentukan siapa yang ikut running dalam 
dalam pemilihan bupati. Blater juga bisa 
menggiring dan mempengaruhi preferensi 
politik. Hal ini dilakukan Blater karena motif 
materi, dalam hal ini uang yang didapat dari 
taruhan maupun kepentingan jangka 
panjang seperti pembagian proyek 
pemerintah. Pembagian proyek dari 
pemerintah ini akan didapatkan oleh Blater 
jika calon bupati yang didukungnya menang. 
Blater juga tidak jarang memberikan soft 
money2 maupun bantuan uang (hard money) 
pada kandidat yang didukungnya. Blater 
akan memberikan natuan penuh pada 
kandidat bupati yang didukungnya. Bantuan 
itu bisa berupa dukungan secara pribadi 
maupun kelompok, jaringan (massa) yang 
dimilikinya, maupun kontribusi lainnya 
seperti kemampuan membaca arah 
preferensi politik pemilih. Blater bisa 
menggerakkan massanya mulai dari tingkat 
desa. Jarigan ini akan tetap dipelihara setiap 
ada pemilihan langsung, mulai dari pilkades 
sampai pemilu.  
 Kuatnya peran patronase dalam 
perpolitikan di Kabupaten Sampang 
memberikan gambaran tersendiri tentang 
proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi di 
Indonesia masih memerlukan waktu untuk 
menemukan bentuknya atau ciri sesuai 
dengan karakteristik masyarakat Indonesia. 

                                                
2 Soft Money merupakan kontribusi  non financial 
kepada kandidat, biasanya  berupa dukungan , relasi 
politik, jaringan (massa). Soft Money marak  pada 
pemilu federal di Amerika Serikat pada tahun 
1990an. Hal ini juga dilakukan  oleh Blater disetiap 
pemilihan-pemilihan  langsung seperti di Pilkades, 
Pilkada (Bupati/Gubernur), dan Pemilihan umum di 
Kabupaten Sampang. Selain uang Blater juga 
memberikan bantuan seperi jaringan  dan 
kemampuan melakukakn mobilisasi massa.  
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Selain peran Kyai, Blater juga memberikan 
pengaruh yang besar atas preferensi 
masyarakat di Kabupaten Sampang.  
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