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Pengantar 

Minimnya representasi masyarakat ditengarai sebagai salah satu penyebab menurunnya kualitas 

demokrasi, pada saat yang sama kepentingan kelompok elit politik ekonomi justru semakin 

menampakkan wujudnya dengan menjadikan negara sebagai kendaraan utama. Meskipun 

demikian political engagement untuk mewujudkan popular democratic representation tetap 

menjadi agenda utama kelompok-kelompok masyarakat terorganisir dengan mendorong duta-

duta politik mereka untuk berkompetisi dalam politik elektoral di berbagai level. Tujuan yang 

hendak mereka capai adalah membawa kepentingan publik masuk ke dalam arena politik formal 

yang telah dikuasai oligarki politik-ekonomi. Hal tersebut dilakukan sebagai sebuah strategi 

untuk memperbaiki representasi dan memperkuat interaksi politik yang diyakini dapat 

mengurangi defisit demokrasi (Tornquist, Harris, dan Stokke, 2009).  

Upaya seperti ini seringkali muncul di tingkat daerah atau kabupaten dimana relasi sosial dan 

kultural antara birokrasi, politisi dengan masyarakatnya relatif dekat dan intens. Oleh karena itu 

upaya aktor-aktor demokrasi dan kelompok-kelompok masyarakat terorganisir di daerah dalam 

memperbaiki representasi popular melalui arena politik elektoral perlu dicermati lebih mendalam 

untuk mengetahui sejauh mana inisiatif tersebut telah menjadi kekuatan bersama dalam 

mendorong perubahan yang lebih luas. Selain itu model relasi, interaksi, komitmen dan timbal 

balik antara kelompok masyarakat terorganisir dengan duta politik dapat memberikan 

menggambarkan berbagai aspek dari kesempatan dan pergulatan politik dari dinamika 

demokrasi. Dengan memahami faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penguatan 

representasi kelompok-kelompok terorganisir dengan duta politik mereka, riset ini diharapkan 

dapat memberikan model atau pendekatan alternatif terhadap praktik go politic  yang sedang 

dijalankan oleh aktor-aktor demokrasi dari masyarakat sipil.  

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Batang Jawa Tengah dimana kelompok-kelompok terorganisir 

terutama yang berbasis isu agraria mulai menggunakan jalur politik elektoral (go politik) sebagai 



2 
 

agenda bersama. Organisasi-organisasi yang terbentuk sejak bergulirnya reformasi 98 tersebut 

berupaya mendorong hadirnya representasi kepentingan mereka yakni akses terhadap lahan 

melalui jalur politik formal dengan mendorong anggota-anggotanya untuk menjadi kepala desa 

hingga anggota legislatif. Basis massa terorganisir yang dimiliki oleh kelompok-kelompok 

terorganisir di Kabupaten Batang berbasis isu agraria dipandang sebagai modal utama dalam 

kompetisi politik elektoral. Berbeda dengan kajian Demos yang memfokuskan pada dinamika 

Blok Politik sebagai konsep alternatif untuk memperkuat kelembagaan masyarakat sipil dan 

perbaikan representasi politik di berbagai daerah (Demos, 2015). Kajian ini mencoba 

mencermati strategi dan upaya yang dipraktekkan aktor-aktor demokrasi di Kabupaten Batang 

dengan basis massanya dalam kontestasi politik dengan melihat interaksi dan relasi antara duta 

politik dengan basis massa pendukungnya pada tiga tahap utama, pra electoral, electoral dan 

pasca electoral pemilihan kepala daerah.  

Apa yang terjadi di Batang Jawa Tengah memberikan perspektif kepada kita bahwa agenda 

perubahan yang dibawa aktor-aktor demokrasi dan kelompok-kelompok terorganisir dilakukan 

dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan yang ada melalui eksperimen-

eksperimen politik. Tentu saja dalam sebuah eksperimen ada yang berhasil dan ada yang tidak, 

seperti apa yang terjadi ketika kelompok-kelompok terorganisir tersebut melakukan upaya dan 

strategi alternatif kurang lazim dengan mengusung duta politik berlatarbelakang mantan anggota 

TNI. Bagaimana pergulatan antara aktor-aktor demokrasi dan kelompok terorganisir di 

Kabupaten Batang dalam menentukan pilihan tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam 

penelitian ini. Selain itu juga mencermati capaian duta politik ketika yang bersangkutan telah 

berhasil menduduki posisi puncak di pemerintahan daerah. Seperti apa interaksi dan relasi 

masyarakat sipil dengan duta politiknya untuk mendorong agenda-agenda perubahan. Kemudian 

apa yang terjadi ketika ketika duta politik pada kemudian hari menggunakan caranya sendiri 

untuk mewujudkan platform  yang telah dirumuskan bersama.  

Terdapat beberapa capaian penting kelompok terorganisir di batang dalam membawa duta politik 

hingga menjadi kepala daerah dengan menginspirasi perbaikan pelayanan publik dan regulasi 

yang berpihak kepada rakyat, egalitarian dan pemerintahan yang lebih transparan. Secara singkat 

dapat dikatakan bahwa awal kepemimpinan duta politik memainkan peran signifikan sebagai 

representasi masyarakat pendukungnya dengan bertindak atas nama mereka (bukan mewakili 
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kepentingan pribadi, birokrasi dan kelompok politik-ekonomi), berpihak terhadap ekonomi 

rakyat, perbaikan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai 

inovasi. Selain itu juga perubahan nuansa penguasa lama yang otoriter dan berjarak dengan 

rakyatnya digantikan dengan kehadiran pemimpin yang merakyat, mudah ditemui dan terbuka, 

meski yang bersangkutan berlatar belakang militer. Kelompok masyarakat sipil juga telah 

berhasil memasukkan agenda perbaikan pelayanan publik dalam struktur pemerintahan, menjalin 

kerjasama dengan berbagai organisasi diluar daerah untuk mendorong transparansi dan perbaikan 

mutu pelayanan publik. Namun seiring berjalannya waktu konsistensi kepala daerah sebagai 

popular representasi mulai dipertanyakan berbagai pihak dengan memburuknya relasi, 

melemahnya ikatan dengan basis konstituen serta disorientasi kepemimpinan.  

Tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, pertama akan membahas mengenai latar 

belakang sosial ekonomi dan politik di Kabupaten Batang. Kemudian bagaimana kondisi tersebut 

menjadi sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh kelompok terorganisir untuk mendorong 

duta politiknya masuk kedalam proses elektoral. Bagaimana mereka mengorganisir diri dan 

merajut dukungan hingga duta politik akhirnya menjadi kepala daerah. Kedua membahas 

mengenai apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan representasi masyarakat pendukungnya 

lewat berbagai pembenahan birokrasi dan regulasi. Ketiga membahas bagaimana relasi antara 

duta politik dan pendukungnya mulai memudar dan stagnan. Bagian terakhir akan membahas 

kesimpulan dari penelitian.  

Kabupaten Batang Jawa Tengah: Berbagai Peristiwa 

Political Opportunity Structure yang berubah sejak reformasi 1998 telah menjadikan Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kekuatan dominan di Kabupaten Batang hingga 

saat ini. Sejak Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, hingga 2014 PDIP selalu memperoleh suara 

terbanyak di Kabupaten Batang. PDIP juga merupakan satu-satunya partai yang dapat 

mengusung calon kepala daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena menguasai 

separoh lebih kursi di DPRD. Selama dua periode tahun 2002 – 2007 dan tahun 2007 – 2012 

Kabupaten Batang juga dipimpin oleh kepala daerah dari PDIP sehingga dinamika politik, 

ekonomi dan birokrasi sangat dipengaruhi aktor-aktor utama partai dominan tersebut.  
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Lima tahun terakhir Kabupaten Batang termasuk daerah dengan kualitas pembangunan manusia 

rendah. Hal ini tercermin dari ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1
 yang seringkali 

menduduki peringkat paling bawah. Pada tahun 2012 Kabupaten Batang menempati ranking 5 

terbawah, tahun 2011 ranking 4 terbawah, tahun 2010 ranking 3 terbawah, dan seterusnya. Tidak 

hanya itu, Kabupaten Batang juga merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa 

Tengah yang mencapai puncaknya di tahun 2010 (Ranking 18 dengan angka kemiskinan 

mencapai 14,67%). Persoalan lain yang juga membebani kabupaten ini adalah korupsi. 

Kejaksaan Negeri mencatat hingga tahun 2012, Batang menjadi kota dengan kasus korupsi 

tertinggi di Jawa Tengah
2
.   

Beban Kabupaten Batang bertambah ketika Bambang Bintoro, Bupati Batang yang telah 

menjabat selama dua periode (tahun 2002 – 2007, dan 2007 – 2012) ditetapkan menjadi 

tersangka kasus korupsi pada tahun 2008 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Bupati 

menggunakan dana APBD dari pos Sekretariat Pemerintah Kabupaten Batang untuk pengadaan 

premi asuransi yang dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Batang perode 1999 - 2004 

sebesar 769 Juta Rupiah. Bambang Bintoro membagi-bagikan uang tersebut sebagai upaya lobby 

agar Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati (LPJ) diterima oleh anggota dewan. 

Berdasarkan pemeriksaan BPKP Jawa Tengah pendanaan asuransi tersebut melanggar hukum 

dan merugikan keuangan negara karena menggunakan kas daerah berupa premi asuransi yang 

sejak tahun 2002 telah dihapuskan. Meskipun terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka 

sejak tahun 2008, proses penyidikan kejaksaan terhadap Bambang Bintoro terkendala surat ijin 

pemeriksaan dari Presiden terhadap kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, sehingga 

kasus tersebut baru dapat disidangkan tahun 2012 setelah masa jabatan bupati selesai. Karena 

terbukti bersalah menyalahgunakan APBD, Pengadilan Tipikor Semarang memvonis Bambang 

Bintoro 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 Juta subsider dua bulan kurungan. Selain Bambang 

Bintoro, Pengadilan Tipikor Jawa Tengah juga menetapkan dua Pimpinan DPRD periode 1999-

2004 sebagai tersangka dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Batang, ketiganya divonis satu 

tahun penjara.  

                                                             
1
 Komponen IPM terdiri dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup 

2
 http://nasional.tempo.co/read/news/2012/12/11/063447293/batang-terbanyak-kasus-korupsi-se-jawa-

tengah (Diakses 1 Oktober 2015).  

http://nasional.tempo.co/read/news/2012/12/11/063447293/batang-terbanyak-kasus-korupsi-se-jawa-tengah
http://nasional.tempo.co/read/news/2012/12/11/063447293/batang-terbanyak-kasus-korupsi-se-jawa-tengah
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Sepak terjang koruptif Bupati Bambang Bintoro pada periode pertama (2002-2007) relatif tidak 

banyak diketahui publik, bahkan dirinya terpilih kembali untuk kedua kalinya dengan dukungan 

yang luas dari masyarakat Batang. Sebagai mantan aktivis GMNI (Gerakan Nasional Mahasiswa 

Indonesia) karier politik Bambang Bintoro menanjak setelah mendapatkan support politisi PDIP 

Agus Condro Prayitno yang pada saat itu adalah Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dan 

anggota DPR RI periode 1999-2004. Sebagai politisi PDIP kelahiran Batang, Agus Condro 

merekomendasikan Bambang Bintoro, juniornya di GMNI yang masih berprofesi sebagai 

penjual kelapa untuk menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Batang dengan pertimbangan 

sederhana; Bambang Bintoro merupakan satu-satunya kader PDIP Batang yang sudah sarjana. 

Tidak hanya itu, Agus Condro juga memberikan dukungan hingga Bambang Bintoro menjadi 

Bupati Batang periode 2002-2007. 

Peta politik kemudian berubah ketika Agus Condro berniat memajukan istrinya menjadi calon 

Bupati Batang periode 2007-2012 namun tidak mendapat persetujuan DPP PDIP karena telah 

menunjuk Bambang Bintoro/incumbent untuk mencalonkan diri kembali. Agus Condro menilai 

keputusan DPP tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh Bambang Bintoro yang ngotot ingin 

menjadi bupati untuk kedua kalinya. Selain itu ketika akan maju pada Pemilu Legislatif untuk 

kedua kalinya, Agus Condro juga tidak mendapatkan nomor urut yang bagus dari DPP PDIP. 

Merasa tidak dihargai dan dipandang sebelah mata sebagai politisi senior oleh DPP PDIP, Agus 

Condro kemudian melakukan sesuatu yang kelak menjadi kehebohan nasional dan salah satu 

aktor utama ditetapkannya Bupati Bambang Bintoro menjadi tersangka korupsi
3
.  

Satu tahun setelah terpilih sebagai Bupati Batang untuk kedua kalinya (2008), Bambang Bintoro 

dilaporkan oleh LSM Gertak (Gerakan Tangkap Koruptor) ke pengadilan Tipikor Jawa Tengah 

dengan tuduhan membagi-bagikan dana APBD kepada Anggota DPRD periode 1999-2004. LSM 

Gertak sendiri didirikan oleh Agus Condro dengan misi utama mengantarkan Bambang Bintoro 

ke pintu penjara. Setelah misi tersebut selesai, LSM Gertak sama sekali tidak memiliki kegiatan 

dan hilang dari peredaran hiruk pikuk politik Kabupaten Batang. Tidak berselang lama setelah 

Gertak melaporkan Bupati Batang, pada bulan agustus 2008 Agus Condro melaporkan suap yang 

                                                             
3
 http://news.detik.com/berita/1661274/alasan-agus-condro-bongkar-kasus-cek-perjalanan-versi-panda 

http://www.antikorupsi.org/en/content/agus-kecewa-istrinya-tak-jadi-cabup-batang 

http://dindaleolisty.tumblr.com/post/98540898973/motor-gerakan-tangkap-koruptor-1 

 

http://news.detik.com/berita/1661274/alasan-agus-condro-bongkar-kasus-cek-perjalanan-versi-panda
http://www.antikorupsi.org/en/content/agus-kecewa-istrinya-tak-jadi-cabup-batang
http://dindaleolisty.tumblr.com/post/98540898973/motor-gerakan-tangkap-koruptor-1
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diterimanya dalam bentuk travelers cheque (TC) kepada KPK terkait pemilihan Deputi Gubernur 

Bank Indonesia Miranda S Goeltom tahun 2004. Agus Condro kemudian ditetapkan menjadi 

tersangka namun mendapatkan keringan hukuman karena menjadi whistle blower dengan vonis 1 

tahun 3 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor DKI Jakarta tahun 2011. Kasus ini melibatkan 26 

anggota DPR RI dari PDIP periode 1999-2004.  

Pada tahun 2010 Kejaksaan Agung menunjuk Johny Manurung SH sebagai Kepala Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Batang. Setelah ditunjuk menjadi Kajari, gebrakan langsung dilakukan pada 

bulan pertama masa jabatannya dengan menaikkan status hukum beberapa kasus korupsi di 

Kabupaten Batang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan perubahan status hukum 

tersebut, Kejaksaan sudah menetapkan nama-nama tersangka. Kasus tersebut adalah korupsi 

proyek pembangunan Puskesmas II Kabupaten Batang, Puskesmas Brojong Kalibelo Tersono, 

Puskesmas Kuripan Subah, dan Proyek Jalan Nganjir dengan tersangka utama Kepala Dinas 

Kesehatan, Kepala Bina Marga dan Sumber Daya Air Mineral Kabupaten Batang dan rekanan 

pelaksana proyek. Selain empat kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya, Kajari juga mulai 

memproses sembilan kasus korupsi lain yang melibatkan lingkaran Bambang Bintoro.  

Melihat kasus korupsi yang dilakukan anak buahnya dibongkar Kajari baru, pada bulan Juli 2010 

Bupati Bambang Bintoro kemudian melakukan perlawanan dengan mendemo kejaksaan, 

menuntut Johny Manurung mundur dari Kajari Batang dengan mengerahkan ribuan warga, 

kepala desa, Kepala SKPD, SKPD Kabupaten Batang dan kalangan PNS. Saat itu bisa dibilang 

demo terbesar dengan massa 14 ribu orang sehingga menyebabkan pantura macet total selama 

berjam-jam. Bambang Bintoro yakin dengan melakukan demo besar-besaran ditambah dirinya 

menang 70% lebih suara pada saat Pilkada dan menguasai PDIP dirinya dapat mengusir kepala 

kejaksaan baru dan menyelamatkan anak buahnya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Johny 

Manurung tidak gentar dan melakukan perlawanan balik. Para demonstran dari  jajaran SKPD, 

PNS dan Bambang Bintoro sendiri justru ciut nyali ketika kasus mereka akan diangkat oleh 

Kejaksaan. Menggunakan foto-foto yang diambil pada saat demonstrasi, Kajari mengidentifikasi 

identitas demonstran dari kalangan pejabat, pengawai pemerintahan, dan anggota dewan. Mereka 

kemudian dipanggil satu-persatu oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi 

di Kabupaten Batang. Merasa terancam masuk bui oleh panggilan-panggilan kejaksaan, massa 

bupati dari kalangan eksekutif maupun legislatif hingga kepala desa mulai  terpecah. Mereka satu 
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persatu menarik dukungan terhadap bupati, terlebih lagi Bambang Bintoro tidak memberikan 

bantuan apapun saat anak buahnya dipanggil Kejaksaan. Bahkan Bambang Bintoro cenderung 

cuci tangan terkait kasus-kasus korupsi yang mulai dibongkar oleh Kajari.   

Masyarakat pesisir pantura batang menilai Bambang Bintoro tidak transparan ketika pemerintah 

berniat membangun PLTU Batang berkekuatan 2x1000 megawatt. Proyek bernilai 56 trilyun 

yang digarap oleh sebuah konsorsium yang menamakan dirinya PT Bhimasena Power Indonesia 

(G-Power, Itochu Japan, Adoro) akan menggunakan lahan seluas 350 hingga 700 hektar di ujung 

utara Kabupaten Batang. Ketika Bupati memberikan persetujuan tahun 2011, tidak ada satupun 

warga dilokasi pembangunan PLTU yang mengetahui rencana tersebut. Bambang Bintoro 

sengaja menyembunyikan rencana tersebut dari penduduk desa dengan tujuan mendapatkan 

tanah dengan harga murah, menghindar masalah yang ditimbulkan dari pembebasan lahan dan 

protes dari aktivis lingkungan. Warga hanya mendapat informasi bahwa di desanya nanti akan 

didirikan sebuah pabrik besar. Ketika banyak calo tanah berkeliaran di desa untuk membeli tanah 

masih belum ada warga yang curiga, mereka menjual tanah dengan harga standar pasar dan 

bahkan lebih murah karena didesak oleh kebutuhan. Pada akhrinya rencana pembangunan mega 

proyek PLTU tersebut dipublikasikan oleh Green Peace beserta dampak yang akan terjadi 

seandainya proyek tersebut didirikan disana. Beberapa warga akhirnya menolak menjual tanah 

mereka, pada saat itulah otoritas pemerintah daerah yang dipegang Bambang Bintoro dan 

perusahaan mulai melakukan tindakan represif terhadap warga dengan intimindasi dan 

kekerasan. Pembebasan lahan yang kemudian menjadi aksi penggusuran tersebut pada akhirnya 

memicu perlawanan warga dan berbagai tragedi kemanusiaan di Batang. Bupati Bambang 

Bintoro dituding sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap peristiwa yang terjadi 

setelah proyek tersebut disetuji dan menjadi musuh bersama warga ujung utara batang.  

Kelompok-kelompok Terorganisir 

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pada periode pertama menjadi bupati tahun 2002 

hingga 2007, Bambang Bintoro mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan. Begitu juga 

ketika mencalonkan diri kembali menjadi Bupati untuk kedua kalinya (2007-2012), dukungan 

terhadap dirinya masih besar karena publik belum mengetahui kasus korupsinya yang di 

kemudian hari dibongkar oleh LSM Gertak tahun 2008. Pada Pilkada 2007 Bambang Bintoro 

mendapatkan dukungan dari salah satu ormas terbesar di Batang yang memiliki anggota puluhan 
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ribu petani; Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) karena menjanjikan penyelesaian sengketa 

lahan antara petani dan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU).  

Tidak hanya itu, ketika menjabat Bupati Batang periode 2007–2012, Bambang Bintoro juga 

mendapatkan support dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdatul 

Ulama (Lakpesdam NU) untuk pemantauan dan pengawalan proses Musrembang. Bahkan pada 

periode pertama Bambang Bintoro (tahun 2002-2007) forum-forum warga yang digagas oleh 

Lakpesdam NU sudah mulai melakukan pengawalan dan pemantauan Musrembang di seluruh 

desa. Peran yang dimainkan Lakpesdam NU Batang pada era Bambang Bintoro adalah sebagai 

mitra kritis pemerintah melalui kajian-kajian kebijakan dan penguatan masyarakat sipil dengan 

penguatan partisipasi publik. Aktivitas pendampingan yang dilakukan fasilitator-fasilitator 

Lakpesdam NU di berbagai forum warga agar mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan 

kebijakan memungkinkan mereka memilik jaringan yang luas di seluruh desa di Kabupaten 

Batang. Meskipun berbagai dialog publik sudah banyak dilakukan, pemberdayaan ratusan forum-

forum warga dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, banyak kajian dan rekomendasi 

kebijakan yang telah dibuat namun aktivis Lakpesan NU menilai belum ada perubahan perilaku 

yang berarti dari para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan saat itu, terutama leadership 

di pemerintahan
4
.  

Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) terbentuk pada awal era reformasi ketika petani-petani 

yang sedang mengahadapi permasalahan agraria dengan perusahaan swasta, Perhutani dan 

BUMN pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Batang mulai mengorganisir diri 

dalam bentuk Organisasi Tani Lokal (OTL). Kelompok ini memiliki berbagai nama sesuai 

dengan wilayah tempat terjadinya kasus agraria. Kelompok tani di Kecamatan Bandar misalnya, 

dikenal dengan nama OTL Paguyuban Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T). Kelompok 

tani ini sedang menghadapi kasus agraria dengan PT Perkebunan Tratak. Kemudian kelompok 

tani di daerah pegunungan pagilaran Kecamatan Blado menyebut dirinya OTL Paguyuban Petani 

Korban Perkebunan Pagilaran (P2KPP). Mereka menghadapi PT Pagilaran, sebuah  BUMN 

Pemegang HGU untuk perkebunan teh. Kemudian OTL Kembang Tani di Kecamatan Tulis, 

terdiri dari kelompok-kelompok petani yang sedang berhadapan dengan PT Ambarawa Maju. 

Tiga kelompok besar OTL tersebut (P4T, P2KPP, dan Kembang Tani) pada tahun 2000 

                                                             
4 Wawancara Arif, Koordinator Lakpesdam NU, Koordinator Laskar Batang, 5 Agustus 2015 
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medeklarasikan terbentuknya Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). Seiring berjalannya 

waktu dan dinamika gerakan sosial, FPPB kemudian memiliki anggota 14 OTL. Kelompok-

kelompok tersebut melakukan komunikasi rutin melalui forum-forum diskusi, penggalangan 

massa untuk demonstrasi dan perumusan strategi advokasi hukum untuk pembelaan petani-petani 

yang statusnya ditetapkan oleh negara sebagai tersangka karena menggarap lahan sengketa.  

Permasalahan utama kelompok-kelompok tani terorganisir (OTL) di Kabupaten Batang yang 

tergabung dalam FPPB adalah penyelesaian konflik agraria terkait akses petani terhadap tanah 

garapan yang dikuasai swasta, Perhutani dan BUMN. Sehingga relasi yang dibangun dengan 

politisi adalah bagaimana mereka dapat mengatasi sengketa yang sedang diperjuangkan 

kelompok organisasi petani. Kelompok petani terorganisir akan bekerjasama dengan siapa saja 

yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Sewaktu berkampanye, Bambang Bintoro 

menjanjikan akan mempermudah urusan petani batang yang sedang menghadapi sengketa lahan 

dengan perusahaan, tidak memperpanjang HGU dan membuat kebijakan pro rakyat. Oleh 

kelompok petani hal ini disambut hangat terlebih Bambang Bintoro selalu melakukan road show 

ke kelompok-kelompok petani. Sehingga pada Pilkada Kabupaten Batang tahun 2007, kelompok 

petani yang tergabung dalam FPPB berkontribusi sangat besar terhadap kemenangan Bambang 

Bintoro.  

Apa yang dijanjikan Bambang Bintoro kepada FPPB untuk tidak memperpanjang HGU ternyata 

tidak ditepati. Kejadian tersebut dipicu oleh kebijakan Bupati terkait HGU PT Pagilaran. Secara 

historis sengketa lahan antara petani penggarap dengan PT Pagilaran adalah sebagai berikut; 

Pada tahun 1965, PT Pagilaran dan UGM (Yayasan Pembina Fakultas Pertanian) mendapatkan 

HGU selama 20 tahun dengan lahan seluas 600 hektar. Ketika masa HGU habis tahun 1983, PT 

Pagilaran memperpanjang lagi selama 25 tahun dengan luas lahan 1000 hektar hingga tahun 

2008. Artinya, HGU tersebut bertambah 400 hektar yang berasal dari tanah garapan petani 

masuk area HGU. Hal inilah yang kemudian menjadi sengketa antara petani penggarap dengan 

pemegang HGU PT Pagilaran selama bertahun-tahun. Berita mengejutkan bagi kelompok petani 

Batang datang ketika Bupati Bambang Bintoro yang telah didukung oleh semua elemen 

organisasi petani menandatangani perpanjangan HGU PT Pagilaran yang habis tahun 2008. 

Sejak tahun itu pula, OTL yang tergabung dalam FPPB berbalik arah mengobarkan perlawanan 

kepada bupati. Bambang Bintoro secara prinsip telah menyerang Omah Tani dengan meneken 
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(menandatangani) perpanjangan HGU PT Pagilaran. Kami sangat kecewa dan saat itu juga 

Bambang Bintoro adalah musuh semua petani di Batang
5
.   

Go Politik Kelompok Tani 

Melalui sebuah refleksi terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Batang, kelompok-kelompok 

terorganisir mulai memahami bahwa apa yang mereka alami sangat dipengaruhi oleh kebijakan, 

aktor-aktor birokrasi dan politik. Sehingga demonstrasi, pendudukan lahan terlantar, reclaiming 

tanah perusahaan, kampanye media massa, dan advokasi hukum dinilai tidak cukup menjadi 

strategi gerakan tanpa adanya representasi kepentingan kelompok petani di level penentu 

kebijakan. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) misalnya, mulai memadukan strategi 

gerakan perjuangan agraria dengan go politic. Dengan strategi baru tersebut, Handoko Wibowo, 

tokoh aktivis agraria di Batang kemudian menginisiasi lahirnya Omah Tani yang pada tahun 

2008 memulai gerakan go politic dengan mendorong kader-kadernya di OTL (Organisasi Tani 

Lokal) untuk menjadi kepala desa di 9 Kecamatan. Kemudian Pada Pemiliu Legislatif tahun 

2009, salah seorang kadernya berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang. Proses ini 

berlanjut dengan mendorong calon bupati yang dinilai dapat menggantikan rezim bupati lama 

(Bambang Bintoro).   

Go politic dengan menempatkan kader-kader gerakan petani di posisi kepala desa menjadi 

strategis karena kebijakan pemerintah terkait perijinan hak guna tanah memberikan ruang yang 

sangat besar bagi kepala desa untuk menggunakan otoritasnya. Berdasarkan Peraturan Kepala 

BPN No.2/1999 tentang ijin lokasi, perpanjangan HGU harus dimulai dari persetujuan semua 

kepala desa. Dalam peraturan ini kepala desa dianggap sebagai wali masyarakat yang dapat 

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terkait perpanjangan HGU. Harapan 

terbesar dengan mendorong anggota Omah Tani untuk menjadi kepala desa adalah kontribusinya 

untuk menghambat perpanjangan HGU perusahaan perkebunan di lahan sengketa. Pada tahun 

2007, dari sembilan anggota omah tani, enam diantaranya memenangkan pemilihan kepala desa 

di lahan sengketa HGU
6
. 

                                                             
5 Wawancara Handoko Wibowo 31 Juli 2015 
6 Wawancara Surono, 2 Agustus 2015 



11 
 

Selain mendorong anggota OTL untuk menjadi kepala desa, Omah Tani juga melakukan 

eksperimen dengan mendorong salah satu anggota terbaik OTL Kembang Tani untuk maju 

sebagai DPRD Kabupaten Batang melalui perjanjian yang harus ditaati ketika terpilih nanti. 

Hampir sama dengan kewajiban anggota kelompok tani yang menjadi kepala desa, calon 

legislatif yang akan dipilih nantinya memiliki tugas mengembangkan organisasi dan menjadi 

ujung tombak menyelesaikan sengketa melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Melalui jaringan 

Handoko Wibowo yang pada waktu itu menjadi anggota DPP PDIP Departemen Kaderisasi, 

sang calon kemudian mendapatkan nomor urut dari PDIP Kabupaten Batang. Ketika calon 

terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang, Handoko selalu mengingatkan bahwa tugas 

awalnya adalah membuat anggaran (APBD) yang pro-petani, melakukan pendidikan politik 

kerakyatan dan mempersiapkan anggota lain menjadi DPRD.     

Gerakan sosial politik tidak lahir tanpa kesempatan dan peluang yang tidak diciptakan. Hadir 

ketika partai politik (lama) dikuasai oligarki dan munculnya konflik di tubuh elite politik 

ekonomi (Tilly and Tarrow, 2016). Pandangan tersebut nampak dari buruknya kinerja birokrasi 

yang berdampak pada pelayanan publik, partai politik yang tidak mengakomodasi kepentingan 

rakyat namun lebih memihak kroni. Satu dekade kepemimpinan Bambang Bintoro menyebabkan 

kultur birokrasi tidak memiliki upaya signifikan untuk meningkatkan pelayanan publik karena 

mereka yang tidak sejalan dengan penguasa akan dipersulit karirnya, bahkan akan terdepak dari 

birokrasi. Persoalan keterwakilan publik dalam perumusan kebijakan publik sesuai dengan cita-

cita utama demokrasi pada akhirnya hanya dijadikan formalitas prosedural belaka, hasil akhir 

tetap dikuasai oleh elite partai politik di legislatif dan birokrasi. Melihat kondisi tersebut, aktor-

aktor demokrasi di Kabupaten Batang melakukan konsolidasi untuk menyodorkan pemimpin-

pemimpin alternatif dengan memperkuat kelompok-kelompok terorganisir.  

Mendorong Pemimpin Alternatif 

Yoyok Riyo Sudibyo, seorang Anggota TNI dari tahun 1994 – 2006 (12 tahun). Mengawali karir 

TNI di Papua, kemudian ditugaskan di Jakarta untuk menjadi intelijen TNI hingga menjadi 

Danramil Tanjung Priok Jakarta. Yoyok kemudian pensiun dini dari dunia militer untuk 

menekuni bisnis pakaian dengan pangsa pasar di  Kota Jayapura Papua. Apa yang dilakukan 

adalah membeli pakaian murah dari pasar tanah abang Jakarta untuk kemudian dijual di Papua 

dengan harga yang bagus. Latar belakang sebagai komandan Rayon Militer Tanjung Priok 
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tempat pelabuhan terbesar di Indonesia berada memungkinkan Yoyok mendapatkan kemudahan 

pengiriman logistik melalui jalur laut. Berawal dari pemasok pakaian, dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dia kemudian memiliki beberapa outlet pakaian sendiri. Keuntungan mengalir sangat 

cepat memungkinkan dirinya untuk memperluas pasar dengan membangun outlet lebih banyak 

lagi. Setelah pensiun dini, Yoyok juga membuat beberapa outlet di tanah kelahirannya Batang 

dan memutuskan untuk tinggal disana bersama keluarganya.  

Ketika tinggal di Batang, selain berdagang Yoyok juga memberikan bantuan beasiswa kepada 

siswa miskin berprestasi dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama 

(SMP). Melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah dan sekolah dimana beasiswa diberikan, 

masyarakat Batang lambat laun mengenal Yoyok sebagai pengusaha muda yang dermawan. 

Tidak hanya memberikan bantuan pendidikan kepada siswa miskin, dengan kekuatan finansial 

yang dimilikinya Yoyok kemudian membentuk club sepak bola remaja (U19) dan menggelar 

berbagai kompetisi di tingkat kabupaten. Dinilai berhasil membina kelompok sepak bola yang 

sekaligus mendanai berbagai event kompetisi, dia kemudian dilirik oleh Persatuan Sepak Bola 

Batang (Persibat) yang pada waktu itu mengalami degradasi karena ketiadaan anggaran. 

Berbagai kegiatan kemanusiaan dan aktivitasnya di dunia sepak bola mempertemukannya 

kembali dengan sahabat-sahabatnya ketika masih bersekolah di Batang. Salah satunya adalah 

Gotama Baramanti, anggota DPRD Kabupaten Batang termuda dari PDIP. Mereka berdua 

kemudian mengintensifkan apa yang telah dilakukan selama ini dengan membentuk organisasi 

untuk memperluas cakupan bantuan beasiswa dan Yoyok menjadi Ketua Umum Persibat. 

Dibawah kepemimpinannya, Persibat masuk divisi utama tahun 2009-2011 dengan segudang 

prestasi.  

Melihat potensi leadership dan stamina Yoyok yang luar biasa, Gotama Bramanti yang sudah 

mulai gerah dan jenuh dengan kepemimpinan Bupati Bambang Bintoro kemudian berencana 

lebih jauh tidak hanya memimpin club bola tapi masyarakat Batang. Menindaklanjuti rencana 

tersebut, Gotama Bramanti mempertemukan Yoyok dengan Handoko Wibowo sebagai tokoh 

pergerakan di Kabupaten Batang. Melalui Omah Tani, Handoko memegang prinsip mendukung 

siapa saja yang akan maju menjadi kepala daerah asalkan membawa gagasan pro rakyat dan 

membela kepentingan petani. Pada titik inilah Yoyok sepakat untuk membawa kepentingan 

petani terhadap akses lahan garapan sebagai agenda utamanya. Sebagai timbal balik upaya 
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tersebut, petani yang sedang diperjuangkan kepentingannya memberikan dukungan penuh 

terhadap pencalonannya sebagai Bupati Batang.   

Sebagai upaya tindak lanjut kesepakatan dengan basis massa petani, selama hampir 2 tahun 

Yoyok Riyo Sudibyo mendapatkan pendidikan politik kerakyatan dari Handoko Wibowo di 

Omah Tani dengan dipertemukan langsung dengan kelompok-kelompok tani agar lebih 

memahami persoalan mereka, mendengar keluhan petani, dan mengasah kepekaan sosialnya. 

Handoko menyarankan Yoyok dan Gotama Bramanti untuk membentuk organisasi yang dapat 

mewadahi kegiatan mereka. Maka pada tahun 2009 dibentuklah Perkumpulan Omah Rakyat 

yang diketuai oleh seorang aktivis perburuhan kelahiran Batang yang banyak berkiprah di Solo 

dan Jogja. Omah Rakyat mewadahi organisasi buruh di Batang, pedagang kaki lima, perempuan, 

tukang ojeg pekerja serabutan, dan kuli bangunan
7
. Melalui Omah Rakyat, gagasan untuk 

mengusung Yoyok menjadi Bupati Batang semakin menguat. Oki, sebagai koordinator Omah 

Rakyat kemudian melakukan berbagai penggalangan massa dengan mempertemukan Yoyok 

berbagai organisasi yang bernaung dibawah Omah Rakyat.  

Berbagai peristiwa yang terjadi di Batang membuat masyarakat mulai pesimis terhadap 

kemampuan partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih kepada partai 

dominan (PDIP) yang pada akhirnya dikendalikan untuk melayani kepentingan penguasa 

(Bupati). Masyarakat seolah tidak memiliki harapan lagi terhadap kinerja birokrasi yang hampir 

satu dekade absen terhadap berbagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 

kesejahteraan umum. Selain itu konflik antar elite politik dan birokrasi membuat kejenuhan 

masyarakat semakin betambah. Situasi inilah yang kemudian mendorong Omah Rakyat dan 

Omah Tani untuk mengenalkan Yoyok Riyo Sudibyo sebagai sosok orang baru yang tidak 

memiliki musuh, tidak berasal dari partai, bukan kalangan politisi, bukan pula orang birokrasi. 

Oleh Omah Tani, dialah yang membawa kepentingan petani untuk kebijakan-kebijakan pro 

rakyat, kepentingan petani terhadap akses lahan dan penyelesaian sengketa agraria. Oleh 

pengusungnya dari Omah Rakyat, masyarakat diberikan contoh konkret persatuan sepak bola 

Batang yang kembali berjaya setelah dipimpin Yoyok. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan 

dengan memberikan beasiswa kepada siswa miskin pada akhirnya menjadi credit claiming 

keberpihakan terhadap rakyat bawah. Masyarakat juga mendapatkan image bahwa Yoyok adalah 

                                                             
7 Wawancara Oki, 3 Agustus 2015 
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saudagar kaya yang dermawan sehingga tidak akan mencuri karena sudah berkecukupan secara 

finansial. Berbeda dengan Bambang Bintoro yang asalnya adalah pedagang kelapa di pasar 

tradisional, ketika menjadi Bupati dengan mudah memanfaatkan posisinya untuk memperkaya 

diri. Imajinasi yang terbangun adalah apa yang tidak ada di Bintoro (bupati lama) ada di Yoyok 

(calon bupati) seperti orang muda, kaya, progresif, merakyat, dan tegas.  

Yoyok menyadari bahwa dirinya tidak banyak dikenal karena lama tinggal di Papua dan Jakarta 

sehingga memerlukan jaringan yang dapat bekerja untuk menyampaikan informasi tentang 

profilnya kepada masyarakat. Dalam hal ini yang paling berperan adalah kelompok-kelompok 

masyarakat yang telah terorganisir dalam Perkumpulan Omah Rakyat dan Omah Tani. Melalui 

jaringan organisasi yang mengakar ke bawah mereka membawa isu batang harus berubah
8
 

Meskipun Yoyok dikawal oleh Omah Rakyat dan Omah Tani, dia tidak serta merta mendapatkan 

dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat yang ada Kabupaten Batang. Salah satunya 

adalah Pekka (Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga), sebuah organisasi yang cukup kuat di 

Batang dengan anggota ibu-ibu rumah tangga single parent yang tersebar di seluruh desa dengan 

cakupan kegiatan pemberdayaan ekonomi, kesetaraan gender dan pendampingan hukum. Melalui 

audiensi yang dilakukan berkali-kali, barulah mereka percaya calon bupati yang diusung Omah 

Rakyat dapat memahami kepentingan Pekka. Hal tersebut berkaitan dengan latar belakang 

Yoyok sebagai pedagang sehingga dirinya dapat menjadi mentor dan motivator kegiatan-

kegiatan ekonomi yang sedang dikerjakan Pekka.  

Maju dari Jalur Independen 

Berbagai elemen masyarakat dan kelompok-kelompok terorganisir menginginkan Yoyok maju 

menjadi Bupati Batang tanpa harus dipengaruhi oleh partai politik. Terdapat tiga pertimbangan, 

pertama masyarakat sudah jenuh terhadap sepak terjang partai politik yang menilai proses 

pemilihan kepala daerah sarat transaksi terselubung. Kedua, Yoyok dan pendukungnya ingin 

menjaga keutuhan mereka tanpa intervensi partai politik agar tetap konsisten terhadap cita-cita 

bersama batang harus berubah yang mensyaratkan menjauhi korupsi. Ketiga, Yoyok dan 

pendukungnya tidak memiliki cukup uang sebagai mahar ke partai politik sebagai syarat calon 

bupati. Perubahan kondisi di batang agar lebih baik dengan adanya pemimpin baru dari jalur 

                                                             
8 Wawancara Hasan, 1 Agustus 2015. 
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independen dengan harapan tidak akan terkontaminasi oleh kepentingan partai politik, namun 

murni memperjuangkan aspirasi pendukungnya
9
. Ketika keputusan sudah bulat untuk 

mengusung calon bupati melalui jalur independen, para pendukung kemudian dihadapkan pada 

permasalahan lain yang harus diputuskan dengan segera; menentukan calon wakil bupati yang 

akan diusung bersama Yoyok. Pada berbagai pertemuan, para pendukung mulai merumuskan 

kriteria apa yang dibutuhkan untuk menggenapi kekurangan utama Yoyok seperti tidak begitu 

dikenal karena orang baru, tidak memiliki pengalaman birokrasi yang nantinya akan dia pimpin 

seandainya terpilih dan tidak begitu faham dinamika politik lokal.  

Menyandingkan Yoyok dengan tokoh politik tidak dimungkinkan karena pendukung sepakat 

akan maju dari jalur independen. Selain itu dinilai kurang strategis karena reputasi partai politik 

sedang berada dititik terendah. Kelompok pengusung juga tidak ada yang menyanggupi 

mendampingi Yoyok karena faktor kemampuan dan pengalaman yang kurang dalam memahami 

politik birokrasi di Batang. Akhirnya para pendukung sepakat untuk menyandingkan Yoyok 

dengan birokrat dengan persyaratan yang bersangkutan harus bersih (tidak korupsi) dan dituakan 

di birokrasi (senior). Para tokoh kelompok pendukung kemudian meminta saran dari Lakpesdam 

NU sebagai organisasi yang cukup lama berada di lingkup pemerintahan untuk memberikan 

usulan nama-nama calon potensial di birokrasi yang bersih, senior dan dituakan. Melalui 

berbagai diskusi akhirnya mengerucut pada satu orang yakni Sutadi, mantan sekretaris daerah 

yang pernah berkali-kali menjabat camat di daerah utara Batang (pesisir). Dia dinilai mumpuni 

dalam membina birokrasi di daerah, dikenal bersih dan senior dikalangan pejabat pemerintahan 

dan sangat dikenal terutama di daerah pesisir. Oleh kalangan Kyai di Kabupaten Batang, Sutadi 

juga dikenal sebagai orang yang bersih dan merakyat. Kemudian oleh komunitas pesisir pantura 

Alas Roban Community dibawah organisasi Forum Komunikasi Peduli Batang (FKPB) sosok 

Sutadi sudah lama dikenal karena telah puluhan tahun menjadi camat disana. Selama menjadi 

camat, Sutadi dinilai mengayomi masyarakat pesisir pantura dan dekat dengan tokoh-tokoh 

masyarakat sehingga pemilihan dirinya menjadi calon wakil bupati untuk  mendampingi Yoyok 

mendapatkan respon positif dari kelompok-kelompok masyarakat  pantura.  

Meskipun demikian Yoyok bukan siapa-siapa, sama sekali tidak dikenal, tidak punya massa, dan 

tidak punya bekal politik apa-apa namun kelompok-kelompok terorganisir di Batang mampu 

                                                             
9 Wawancara Burhan, 31 Juli 2015 
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mengubah kejenuhan orang terhadap tatanan lama dengan membawa misi situasi politik dapat 

berubah jika masyarakat memiliki harapan terhadap perubahan itu sendiri. Kebosanan 

masyarakat dengan pemimpin lama, situasi Batang yang tidak berubah dan harapan baru 

memungkinkan Yoyok-Sutadi mendapatkan suara yang besar ketika pemilihan bupati 

dilakukan
10

. Kita butuh seseorang yang punya jarak dengan masa lalu batang untuk maju dari 

jalur independen, kita buktikan bisa mendapatkan suara terbanyak agar kita tidak meminta-

minta ke partai, mereka (partai) yang harus meminta kita bergabung
11

.  

Keputusan untuk mengusung Yoyok Riyo Sudibyo dan Sutadi menjadi bupati dan wakil bupati 

Batang dari calon independent memberikan konsekuensi bagi pendukungnya untuk  

mengumpulkan KTP dan KK sebagai persyaratan maju
12

. Secara teknis calon independen harus 

mendaftar lebih awal untuk menyerahkan bukti dukungan, karena akan dilanjutkan ke proses 

verifikasi administrasi dan faktual. Yoyok-Sutadi bukan satu-satunya calon bupati independen, 

salah satunya adalah pasangan Heru dan Drs Muhammad Ahyas, keduanya berlatar belakang 

pengusaha. Ketika baru masuk tahap verifikasi administrasi, Heru dan Ahyas tidak memenuhi 

syarat maju sebagai calon independen. Dukungan mereka baru 29 ribu untuk 32 ribu KTP dan 

KK yang disyaratkan KPUD. Kalaupun mereka berdua lolos seleksi administratif, nanti 

diverifikasi faktual jumlah tersebut akan berkurang lagi karena pasti ditemukan KTP bodong, 

dobel identitas dan lain-lain. Tim Yoyok-Sutadi pada saat pengumpulan syarat independen 

sangat kuat, sedangkan lawannya tidak terlalu kuat. Waktu membawa Yoyok-Sutadi lewat jalur 

independen, relawan sangat percaya diri akan menang karena telah mendapatkan dukungan KTP 

dan KK melebihi target KPUD
13

. 

Kelompok terorganisir yang bernaung dibawah Omah Rakyat dan Omah Tani merupakan garis 

depan relawan yang bertugas mengumpulkan KTP dan KK warga. Jauh hari sebelum pemilihan, 

                                                             
10 Wawancara Wahyu, 20 Agustus 2015 
11 Wawancara Handoko, 1 Agustus 2015 
12

 Jumlah dukungan bagi calon independen minimal diberikan sebanyak 32.396 penduduk Batang yang 

dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa  KTP dan KK serta dalam bentuk surat dukungan. 

Disamping itu dukungan juga harus tersebar di minimal 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada. 

Metode Penghitungan: Jumlah penduduk Kab. Batang x 4%. 809.897 jiwa x 4% =  32.395,88 jiwa 

dibulatkan menjadi 32.396 jiwa. Dukungan harus tersebar di 50% jumlah kecamatan atau 8 kecamatan di 

Kabupaten Batang (Surat Keputsan KPUD Kabupaten Batang No 46/Kpts/KPU-Kab/012.329285/2011).  

13 Wawancara Umar, KPUD Kabupaten Batang, 12 Agustus 2015 
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koordinator  Omah Rakyat, Oki pernah belajar ke Wardah Hafidz
14

 tentang strategi pemenangan 

untuk Pilkada dengan metode RAP (Rapid Assessment Procedures)/penilaian cepat untuk 

melihat pilihan politik dengan door to door 5 menit untuk mendapatkan kepastian seseorang  

memilih siapa. Selain untuk mendapatkan kepastian dukungan, surveyor RAP juga dibekali 

kemampuan khusus untuk mendapatkan dukungan melalui KTP dan KK sebanyak-banyaknya 

dengan menanyakan apa yang masyarakat nilai terhadap bupati lama, apa keburukannya dan tim 

memiliki calon alternatif independen, tidak terkontaminasi partai politik, apa yang tidak ada di 

bintoro (bupati lama) ada di calon yang sedang mereka usung (Yoyok-Sutadi). Mengenalkan 

calon yang kita dukung, memberikan gambaran sedikit calon lawan, dan  menanyakan kepada 

warga apa yang tidak mereka sukai dari bupati lama/bambang bintoro
15

. 

Awalnya memang tim mendatangi saudara-saudara mereka, kemudian bergerak ke orang luar. 

Kalau untuk saudara tidak perlu waktu 5 menit, 3 menit cukup. Tim Rap berasal dari organisasi-

organisasi yang tergabung di Omah Rakyat yang telah dididik bagaimana meyakinkan orang agar 

mendukung Yoyok-Sutadi. Tim ini secara umum sifatnya relawan yang bekerja sukarela tidak 

minta uang. Anggota tim paling banyak adalah ibu-ibu rumah tangga, terutama dari perkumpulan 

Pekka. Relawan tidak meminta uang karena mereka telah banyak dibantu oleh organisasi ketika 

ada masalah. Relawan tidak meminta uang karena dulu pernah dibantu oleh organisasi, sehingga 

prinsip timbal balik tersebut yang dilakukan ketika organisasi memerlukan bantuan. Pada 

prinsipnya bangunan organisasi Omah Rakyat dibangun dari prinsip timbal balik, bukan 

kompensasi
16

.  

Pada pertengahan perjalanan pengumpulan dukungan independen melalui KTP dan KK, tim 

Yoyok-Sutadi ternyata ada yang mendua di calon independen lain yakni (Heru Prabowo-Ahyas). 

Oleh pendukung Yoyok-Sutadi sendiri, data KTP dan KK yang mati-matian dikumpulkan dari 

pagi sampai tengah malam oleh relawan yang sebagian besar tidak dibayar dengan mudahnya 

disetorkan ke tim lawan. Waktu itu sempat ribut, dicari di dalam, siapa penghianat, akhirnya 

ketemu orangnya, dia adalah orang yang entry data. Dengan cara ini data pendukung Yoyok-

                                                             
14

 Tokoh Aktivis Rakyat Miskin Kota 
15 Wawancara Oki, 3 Agustus 2015 
16 Wawancara Oki, 1 Agustus 2015 



18 
 

Sutadi dan Heru-Ahyas banyak yang mirip sehingga berpotensi digugurkan keduanya karena 

datanya sama
17

.  

Pendukung dihadapkan pada persoalan pelik, meski mereka berhasil mengumpulkan KTP dan 

KK melibihi target KPU, 40 ribu lebih dari yang disyaratkan 32 ribu KTP namun terjadi hal 

diluar dugaan dengan adanya pembangkangan yang dilakukan tim data entry relawan Yoyok-

Sutadi sendiri sehingga banyak data sama dengan calon independent lain. Kejadian tersebut 

membuat Yoyok-Sutadi berpotensi dianulir dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Batang 

yang berarti mempertaruhkan kepentingan para pendukung. Mereka (kelompok terorganisir 

pendukung Yoyok-Sutadi) percaya bahwa saat itulah perjuangan mereka diuji. Membiarkan 

Yoyok-Sutadi tidak lolos dari pencalonan karena banyak data yang sama, dengan konsekuensi 

menghanguskan cita-cita yang telah dipupuk selama dua tahun ataukah menempuh strategi lain, 

menyelamatkan agenda organisasi dengan tetap mendorong Yoyok-Sutadi maju dengan cara 

bergabung dengan partai politik dengan segala konsekuensinya. Para pendukung tetap yakin 

meskipun maju dari partai namun tetap menjadi prioritas karena dukungan masyarakat sangat 

besar yang terbukti dari banyaknya KTP yang terkumpul melebihi persyaratan KPU. Pada detik-

detik terakhir akhirnya seluruh relawan dengan berat hati sepakat untuk tetap mengusung Yoyok-

Sutadi melalui jalur partai politik.   

Bergabung Dengan Partai Politik 

Pada awalnya hanya PPP saja yang mendukung, kemudian atas berbagai usaha relawan, PAN 

masuk barisan, kemudian disusul partai-partai kecil non parlemen. Perolehan dukungan Yoyok-

Sutadi ketika akan maju independen mencapai 40 ribu lebih KTP membuat partai besar seperti 

Golkar melirik pasangan Yoyo-Sutadi
18

. Ketika Golkar merapat ke Yoyok-Sutadi, Partai 

Demokrat juga turut bergabung. Meski sudah bergabung partai namun kerja pemenangan Yoyok-

Sutadi tetap menggunakan jaringan yang sama ketika berjuang melalui jalur independen. 

Infrastruktur pemenangan Yoyok-Sutadi sudah merata dan terbangun sejak relawan 

mengumpulkan KK dan KTP. Konsolidasi tim independen sangat terbangun dan tersebar 
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disemua pelosok Batang, sehingga ketika bergabung dengan partai dukungannya bertambah 

kuat
19

. 

Pada saat pemilihan terdapat tiga calon bupati yang akan berlaga. Calon pertama adalah istri 

Bambang Bintoro yang didukung oleh PDIP sebagai partai terbesar di Batang. Meskipun 

demikian Bambang Bintoro melakukan blunder dengan mengangkat istrinya menjadi DPC PDIP 

Kab Batang yang menyebabkan kekecewaan kader-kader PDIP karena dianggap sangat otoriter. 

Calon lain adalah anak seorang pengusaha kaya yang memiliki kebun tebu terluas di Batang. 

Sebagai penguasa tebu yang ingin terus melakukan ekspansi lahan melalui pemberian ijin HGU 

yang dapat dikeluarkan oleh Bupati, sehinga posisi tersebut dianggap sangat signifikan untuk 

mewujudkan cita-citanya memperluas lahan garapan tebu. Prinsip pengusaha tebu ini pada saat 

Pilkada adalah mencari uang sebanyak-banyaknya dengan memberikan uang (dalam jumlah yang 

besar pula) terlebih dahulu pada saat kampanye. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua calon 

bupati lawan Yoyok adalah boneka dari kepentingan besar dibelakangnya; Susi Iriani (Istri 

Bambang Bintoro) dimajukan untuk kembali mengukuhkan Bambang Bintoro, Dhedy Irawan 

dimajukan untuk memperluas bisnis tebu orang tuanya
20

.  

Pada Pilkada Kabupaten Batang tanggal 11 Desember 2011, pasangan Yoyok Riyo Sudibyo – 

Soetadi (YoDi) diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PAN, PDP, dan beberapa 

partai non parlemen mendapatkan nomor urut 1. Dhedy Irawan – Mujarwo (Dhewo) diusung 

Gerindra, PKS, PKB dan Hanura mendapatkan nomor urut 2. Kemudian Susi Iriani – dokter 

Lafran Panca Putranto (Bersusila) didukung oleh PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 3 

(KPUD Kabupaten Batang).  

Melihat calon-calon yang akan maju, seorang senior Lakpesdam NU, menganggap pemilihan 

Bupati Batang kali ini turut menentukan hidup matinya perjuangan perubahan di Kabupaten 

Batang. Seandainya Susi Iriani menang, maka dinasti Bambang Bintoro akan kembali bangkit 

dan Batang kembali terpuruk seperti sepuluh tahun kebelakang. Korupsi akan kembali merajalela 

dan birokrasi akan semakin menumpulkan harapan rakyat akan pelayanan publik yang baik dan 

mandegnya reformasi birokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh Lakpesdam. Jika Dhedy 

Irawan yang terpilih menjadi Bupati Batang, yang saat itu menjadi saingan terberat Yoyok-
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Sutadi maka konglomerasi akan menjadi oligarki baru di Batang dengan orientasi bisnis 

penguasa yang dipegang orang tua Dhedy. Melalui para tokoh senior, kelompok-kelompok 

terorganisir yang telah lama dibangun oleh Lakpesdam NU di semua pelosok desa di Kabupaten 

Batang kemudian diarahkan untuk menjadi relawan Yoyok-Sutadi. Salah seorang tokoh 

Lakpesdam NU, yakni A.S Burhan, berperan penting menjadi penasehat utama pengorganisasian 

basis pemenangan Yoyok-Sutadi dengan merumuskan strategi-strategi dan berbagai jargon yang 

dapat memikat hati rakyat seperti ekonomi bangkit dan birokrasi bersih. Tagline tersebut 

kemudian dibawa oleh Yoyok-Sutadi sebagai motto perjuangan kemenangan pada saat pemilihan 

Bupati Batang.  

Partai pertama pengusung Yoyok-Sutadi adalah PPP yang didapat melalui relawan yang 

memiliki jaringan langsung dengan kyai-kyai ternama di Batang. Atas usahanya, PPP berhasil 

diajak masuk ke barisan. Relawan sangat percaya diri mempromosikan besarnya dukungan 

masyarakat kepada partai-partai yang akan diajak bergabung mengusung Yoyok-Sutadi. Melalui 

jaringan relawan yang memiliki koneksi di partai, promosi mulai dilakukan. Tidak lama 

kemudian PAN bergabung untuk mengusung Yoyok-Sutadi bersama partai-partai kecil lain. 

Meskipun dukungan dari partai kecil sudah didapat namun dukungan dari Partai Golkar tidak 

diperoleh secara gratis. Ketua Umum DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang juga merupakan 

komisaris G-Resources sangat berkepentingan terhadap proyek PLTU Batang. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumya, G-Resources merupakan salah satu konsorsium PLTU Batang bersama 

Adaro dan Itochu Japan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Yoyok dikemudian hari 

berbalik arah mendukung pembangunan PLTU Batang. Walikota Pekalongan dari Partai Golkar, 

salah satu tetangga terdekat Kabupaten Batang yang mulai kekurangan air bersih karena 

banyaknya industri tekstil berharap banyak terhadap sumber air pengunungan dari Kabupaten 

Batang untuk daerahnya
21

.  

Strategi Pemenangan dan Sebaran Konstituen 

Memperkenalkan Yoyok yang tidak dikenal dikalangan Kyai Batang menjadi kesulitan 

tersendiri, namun dengan mengenalkan bahwa dia maju bersama Sutadi yang sudah lama dikenal 

di kalangan kyai maka upaya sosialisasi berhasil dilakukuan di berbagai tempat. Di kalangan 
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kyai dan tokoh agama, Sutadi sudah dikenal sebagai orang yang bersih dan berpengaruh 

Dukungan dari tokoh masyarakat seperti kyai menjadi penting karena pengaruhnya yang luar 

biasa di masyarakat, terutama kekuatan santri-santri dibawah asuhannya. Yoyok juga 

memanfaatkan jaringan alumni  SD, SMP, SMA dengan mengadakan reuni, kumpul bersama, 

temu kangen alumni dan silaturahmi. Pada setiap pertemuan dia mengatakan akan mencalonkan 

sebagai bupati, meminta doa restu dan dukungan untuk maju. Dari pertemuan-pertemuan 

tersebut Yoyok dapat membentuk jaringan tim pemenangan yang anggotanya teman-teman 

sekolahnya dulu. Tim relawan dari jalur alumni ini relatif efektif karena terdapat perwakilan di 

setiap kecamatan. Mereka kemudian mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, menyebarkan 

informasi bahwa akan memiliki kebanggaan karena teman sekolahnya ada yang akan jadi bupati 

dan melakukan perubahan di Batang
22

. 

Sebagai strategi kampanye untuk mensiasati calon yang tidak begitu dikenal warga, relawan 

Yoyok-Sutadi membuat sebuah film pendek berdurasi 15 menit mengenai calon yang akan 

diusungnya. Film yang menceritakan latar belakang Yoyok ketika menjadi tentara, pedagang dan 

cita-citanya untuk merubah kondisi Batang menjadi lebih baik menjadi media andalan relawan 

dalam setiap kesempatan bersosialisasi. Film pendek yang kemudian dijadikan keping VCD 

selalu diputar dalam pertemuan-pertemuan warga. Bahkan, Yoyok sendiri memiliki tim khusus 

untuk berkeliling memutar video tersebut ke desa-desa. Setiap kampanye, Yoyok dan 

relawannya membagi-bagikan VCD sebagai media sosialisasi. Dengan cara itu ternyata banyak 

yang tertarik, relawan mengaku sangat terbantu dengan peran VCD untuk memperkenalkan siapa 

Yoyok dan sarana hiburan rakyat melalui film pendeknya.  

Ketika maju menjadi Bupati, Yoyok-Sutadi mendapatkan dukungan PPDI (Persatuan Perangkat 

Desa Indonesia) yang anggotanya adalah semua perangkat desa yang ada di seluruh Kabupaten 

Batang. Dukungan tersebut muncul karena pada era Bupati Bambang Bintoro, PPDI tidak 

mendapatkan perhatian yang cukup untuk berkembang sebagai organisasi dan peran mereka 

dikecilkan dimata pemerintah daerah. Bambang Bintoro lebih memilih Paguyuban Kepala Dasa 

Sang Pamomong sebagai anak emas dengan berbagai fasilitas dan kemudahan pendanaan. 

Kekecewaan tersebut pada akhirnya menjadi faktor utama dukungan mereka ke Yoyok-Sutadi. 

Setelah mereka bersepakat mendukung, PPDI mulai bergabung dengan Omah Tani untuk 
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mengadakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Yoyok-Sutadi. Sosialisasi mengenenalkan 

Yoyok dengan perangkat sangat berhasil, namun dalam pemenangan hal ini menjadi repot, 

karena dalam banyak hal aparat desa itu takut dengan kepala desa
23

.  

Yoyok juga menjanjikan penyelesaian konflik PLTU sehingga menjadi harapan baru bagi warga 

di pesisiran. Pada saat kampanye, Yoyok datang ke desa-desa yang akan menjadi proyek PLTU 

dengan mengatakan apakah rakyat mau memilih besi atau padi, kalau memilih besi berarti PLTU 

akan didirikan disana, kalau memilih padi maka pilihlah Yoyok-Sutadi dengan janji PLTU tidak 

didirikan disana tapi menguatkan pertanian yang merupakan sumber penghidupan utama warga. 

Dengan janji kampanye tersebut Yoyok akhirnya menang mutlak di 5 desa utama proyek PLTU 

Batang
24

.  

Dalam membangun konstituen, Yoyok-Sutadi melibatkan ibu-ibu rumah tangga sebagai relawan 

utama dan organisasinya seperti Pekka (Perkumpulan Kepala Keluarga). Relawan yang dibentuk 

di tingkat kecamatan diwajibkan harus melibatkan perempuan karena bersentuhan langsung 

dengan rumah tangga. Kekuatan Yoyok juga bertambah kuat dengan hadirnya buruh-buruh 

pantura yang bernaung dibawah Omah Rakyat. Kader Pekka mensosialisasikan Yoyok-Sutadi 

kepada lingkungan sekitarnya, melalui perkumpulan pengajian, perkumpulan ibu-bu di 

puskesmas, dan ibu-ibu yangmengantarkan anaknya ke sekolah. Dalam setiap obrolan, kader 

Pekka menyampaikan bahwa calon bupati Yoyok-Sutadi akan membawa perubahan untuk 

Batang. Pada musim kampanye Bupati, para ibu-ibu rumah tangga yang telah menjadi relawan 

pilihan dilibatkan untuk bagi-bagi gambar Yoyok-Sutadi, pamflet, selebaran, VCD dan lain 

sebagainya. Pekka lebih gampang melakukan kampanye karena punya banyak kelompok yang 

tersebar di desa-desa. Saat ini terdapat 28 kelompok Pekka  yang terorganisir lewat pelatihan-

pelatihan ketrampilan usaha rumah tangga dan simpan pinjam bergilir
25

. 

Perkumpulan Omah Rakyatlah yang melatih anggota Pekka bagaimana caranya berkampanye. 

Kalau Yoyok-Sutadi jadi kepala daerah maka peka akan lebih mudah berkembang. Motivasi 

anggota peka untuk mendukung Yoyok adalah cara pendekatan dia yang merakyat dan mengerti 

kebutuhan warga. Diskusi langsung dengan ibu-ibu nyambung karena Yoyok punya latar 

                                                             
23 Wawancara Kadus, 8 Agustus 2015 
24 Wawancara Rohidi, 2 Agustus 2015 
25 Wawancara Dessy dan Kartiningsih, 5 Agustus 2015 



23 
 

belakang penjual baju sehingga dapat memberikan motivasi usaha yang sudah dilakukan ibu-ibu 

Pekka. Bahasa yang digunakan untuk berdialog menggunakan bahasa sederhana seperti soal 

penghidupan, penghasilan, dan matapencaharian. Pekka juga didekati calon lain tapi 

mengecewakan karena mereka janji bertemu warga tidak pernah datang. Selain itu mereka juga 

tahu latar belakang kedua calon lain yang tidak bersih. Anggota Pekka merasakan betul jaman 

Bintoro susahnya seperti apa
26

. 

Semua serikat yang mengusung Yoyok-Sutadi memiliki tim khusus tiap kecamatan dan desa 

yang jumlahnya sampai 200. Antara tim yang dibentuk Yoyok dengan tim serikat ada perbedaan 

komando, yang intinya memenangkan Yoyok-Sutadi. Setiap anggota selalu melakukan 

pertemuan-pertemuan di kelompok-kelompok untuk memberikan up date informasi perolehan 

dukungan dan kendala di lapangan. Mereka yang mempromosikan Yoyok-Sutadi ke kalangan 

ibu-ibu rumah tangga menggunakan visi misi pendidikan-kesehatannya sangat pro rakyat dan 

membawa VCD profil calon bupati
27

. 

Penggunaan dana publik untuk kampanye petahana juga menjadi perhatian utama relawan agar 

tidak menjadi penghalang kemenangan Yoyok-Sutadi. Pada akhir masa jabatan Bambang 

Bintoro sebagai Bupati Batang, relawan mendapatkan informasi dari Gotama Bramanti (Anggota 

DPRD Kab Batang dari PDIP) bahwa akan ada anggaran 10 Milyar untuk pengadaan sepeda 

motor bagi kepala desa. Tujuan dari pengadaan sepeda motor yang akan dibagi-bagikan kepada 

kepala desa se-kabupaten batang tersebut diindikasikan sebagai upaya Bambang Bintoro untuk 

menyuap kepala desa agar memberikan dukungan kepada istri Bambang Bintoro yang akan maju 

pada pemilihan bupai tahun 2012. Anggaran sepeda motor tersebut sebenarnya sudah ditolak 

oleh Komisi A, tempat Gomata Bramanti PDIP berada. Meskipun demikian usulan pengadaan 

sepeda motor tersebut bisa saja diloloskan saat Pleno di DPRD. Koordinator relawan dari Omah 

Tani, Handoko Wibowo kemudian menghubungi Kajari Batang Johny Manurung untuk 

mencegah aliran dana yang berpotensi suap tersebut. Kajari yang kebetulan diundang oleh 

DPRD untuk mengikuti Rapat Paripurna Anggaran. Ketika paripurna dibuka, Kepala Kejaksaan 

adalah orang pertama yang berbicara dengan mengatakan kalau ada pengajuan anggaran yang 

melanggar SOP sekecil apapun, semua pihak yang terlibat akan dijadikan tersangka saat itu juga. 
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Anggota DPR yang mau mengolkan anggaran sepeda motor untuk kepala desa mulai ketakutan 

karena melihat reputasi Johny Manurung selama ini dalam menghabisi koruptor, akhirnya 

anggaran untuk pengadaan sepeda motor kepala desa tersebut tidak jadi disahkan. Meski PDIP 

paling besar kursinya, namun dengan ancaman Kepala Kejaksaan yang telah memenjarakan 

banyak orang di Batang menciutkan nyali mereka. Dengan cara ini, supply logistik dan finansial 

Bambang Bintoro untuk memenangkan istrinya dalam Pilkada terputus perlahan-lahan
28

.   

Ketika anggaran untuk pengadaan sepeda motor bagi seluruh kepala desa di Batang tidak 

disetujui dewan mengakibatkan Bupati Bambang Bintoro kehilangan rencana besar untuk 

memenangkan istrinya menjadi bupati. Kepala desa yang dijanjikan akan dibagi-bagikan sepeda 

motor merasa Bambang Bintoro ingkar janji dan ramai-ramai menghujat bupati sebagai 

pembohong dan pemimpin yang ingkar janji. Pembatalan anggaran untuk pengadaan sepeda 

motor bagi kepala desa yang dimotori oleh Handoko memberikan pesan utama bagi kejaksaan 

agar tidak ada anggaran daerah yang digunakan bupati maupun politisinya untuk berkampanye 

pada pilkada bupati batang. Pesan yang sama juga diarahkan kepada Bambang Bintoro dan 

kroninya supaya tidak bermain-main lagi dengan anggaran untuk kepentingan kampanye.  

Selain membentuk tim relawan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye ke pelosok desa 

dengan cara terbuka, Yoyok juga membentuk tim relawan yang bekerja secara tertutup. 

Pengetahuan yang dimilikinya semasa menjadi intelijen TNI digunakan untuk membentuk tim 

independen yang kemudian diberi nama Saber (Sapu Bersih). Strategi untuk menggunakan tim 

saber dianggap Yoyok sebagai taktik untuk memenangkan pertempuran dengan cara sembunyi-

sembunyi, atau dalam bahasa Yoyok bekerja secara senyap. Anggota tim saber tidak banyak, 

mereka adalah anak-anak muda yang dididik oleh Yoyok sendiri dan beberapa anggota BIN TNI. 

Pada saat beroperasi, tim saber merupakan gabungan dari unsur sipil dan militer (intelijen). 

Tugas mereka adalah mengumpulkan data, mempengaruhi orang, melakukan kontra informasi 

untuk memecah dukungan lawan dan black campaign. Semuanya dilakukan sembunyi-sembunyi 

dan tanpa sepengetahuan tim relawan lain yang dibentuk bersama Omah Tani dan Omah Rakyat.   

Kerja tim saber dilakukan secara bertahap, setiap bulan metodenya berbeda-beda dan rolling 

lokasi hampir dilakukan setiap hari. Setiap kecamatan setidaknya memiliki satu orang tim saber 
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yang tugas utamanya adalah menggali informasi apa saja yang telah dilakukan tim lawan untuk 

pemenangan dan melakukan survey daerah mana saja kantung-kantung suara Yoyok-Sutadi, 

daerah mana saja mereka lemah, dan apa yang menyebabkan masyarakat menentukan pilihan 

tersebut. Setelah data terkumpul, daerah dimana suara lawan unggul tim saber melakukan misi 

meyakinkan pemilih agar beralih ke Yoyok-Sutadi melalui berbagai cara
29

.  

Massa terbesar Yoyok adalah dari orang-orang yang sakit hati dengan Bambang Bintoro, salah 

kontraktor lokal yang tergabung dalam asosiasi Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi 

Nasional Indonesia). Mereka kecewa karena Bambang Bintoro seringkali melakukan penunjukan 

langsung ke perusahaan-perusahaan yang memiliki link dengan bupati dan PDIP, memilih 

perusahaan besar dari luar untuk mengerjakan proyek-proyek lokal padahal pengusaha Batang 

sendiri harus berkembang dan meminta potongan hampir 40% kepada pengusaha lokal untuk 

setiap proyek yang dimenangkan
30

.  

Yoyok-Sutadi juga mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok terorganisir yang ada di 

Batang seperti Alas Roban Comunity (ARC) yang memiliki anggota ratudan sopir truck yang 

beroperasi di sepanjang jalur pantai utara Jawa. Aktivitas mereka adalah melayani simpan 

pinjam para sopir truck, pemberian bantuan keuangan ketika ada anggota mengalami kecelakaan 

lalu lintas, dan pendampingan ketika sopir berurusan dengan polisi. Kelompok lain yang 

memberikan dukungan penuh adalah Forum Komunikasi Peduli Batang (FKPB), sebuah 

kelompok masyarakat yang aktif dalam memberikan pendampingan penderita HIV-AIDS agar 

mendapatkan pelayanan kesehatan layak dari pemerintah daerah, pelatihan-pelatihan ketrampilan 

dan kegiatan sosial. Korban HIV-AIDS yang banyak diantaranya adalah ibu-ibu rumah tangga 

diberikan pelatihan-pelatihan menjahit, salon dan tata boga. Baik ARC maupun FKPB berada 

dibawah naungan organisasi Omah Sadar. Dukungan Omah Sadar sebenarnya lebih dekat kepada 

Sutadi yang pernah menjadi camat di pesisir Batang. Koordinator FKPB selalu mengatakan 

kepada teman-temannya bahwa dengan mendukung Yoyok-Sutadi semua masalah di bisnis 

angkutan dan lokalisasi akan mendapatkan perlindungan, organisasi akan mudah minta tolong 

dan juga akan banyak kegiatan dan bantuan konkret lewat proposal
31

. 
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Hasil Pilkada Kabupaten Batang 2011 menunjukkan bahwa Yoyok-Sutadi memperoleh suara 

terbesar, yakni 40,42%, mereka unggul di 10 Kecamatan yakni Bandar, Blado, Bawang, 

Warungasem, Reban, Pecalungan, Wonotunggal, Kandeman, dan Tulis. Posisi kedua ditempati 

oleh pasangan Dhedi Irawan-Mujarwo yang unggul di 5 Kecamatan, Limpung, Gringsing, 

Tersono, Subah dan Banyu Putih. Sedangkan pasangan Susi-Lavran -istri Bambang Bintoro dan 

diusung partai dominan (PDIP) hanya mendapatkan 22,71% suara dan tidak memperoleh suara 

terbanyak di satu kecamatan pun (Kabupaten Batang memiliki 15 Kecamatan).  

Post-electoral politic: Komitmen Terhadap Perubahan 

Kepemimpinan Yoyok sebagai Bupati Batang dinilai oleh berbagai kalangan yang 

mengusungnya secara kebijakan cukup bagus, misalnya di soal Pengadaan Barang dan Jasa 

(PBJ), proses lelang saat ini bersih, Batang juara di Jateng
32

. Dibawah kepemimpinan Yoyok-

Sutadi, Kabupaten Batang telah melakukan langkah-langkah untuk efisiensi anggaran daerah 

dengan cara dibuka kepada publik, dibuat setransparan mungkin dan melibatkan banyak 

kalangan untuk diberikan masukan
33

.  

Yoyok pada tahun pertama menjadi Bupati sangat aktif, dia langsung turun ke masyarakat, sering 

melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit, Puskesmas dan sekolah-sekolah dengan 

semangat utama memberikan motivasi birokrasi agar berubah melalui shock therapy. Sayangnya 

hal ini hanya dilakukan secara spontan dan inisiatif sendiri tanpa perencanaan yang matang dan 

tindak lanjut dari birokrasinya. Oleh masyarakat Batang apa yang dilakukan Yoyok di pelayanan 

publik untuk kesehatan dan pendidikan yang diuji melalui CRC (Citizen Report Card) TII 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Perbaikan pelayanan kesehatan dan penindidikan dirasa 

sangat meningkat dibanding pemerintahan sebelumnya
34

. 

Anggota Omah Tani tidak pernah ditolak rumah sakit, klaim BPJS tidak pernah ditolak. Cara 

Bupati menindaklanjuti keluhan masyarakat secara langsung sangat bagus, begitu terima 

komplain dia bisa langsung ditindaklanjuti langsung kepada kepala dinasnya, langsung terjun ke 

rumah sakit, ke Puskesmas. Lewat istri bupati anggota Omah Sadar yang melakukan 

pendampingan terhadap korban HIV-AIDS mendapatkan bantuan mesin jahit dan pelatihan 
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untuk kemandirian usaha. Mesin jahit yang ada di sekretariat omah sadar untuk latihan, kursus, 

yang dirumah untuk produksi sendiri. Omah Sadar dan FKPB mencatat peningkatan pelayanan 

publik paling dirasakan adalah di bidang kesehatan, kalau ada anggota yang kena HIV langsung 

ditangani, kalau mereka datang ke RSUD mendapatkan prioritas, tidak pernah ditolak. Untuk 

BPJS, di FKPB sudah ada tim sendiri mengurusi dan semuanya dipermudah
35

. 

Bagi kelompok perkumpulan perempuan kepala keluarga (Pekka) kehadiran Yoyok sebagai 

bupati dinilai sangat membantu dan mengangkat derajat organisasi dimata birokrasi. Sebelum 

Yoyok jadi Bupati Batang, ketika Pekka mengadakan kegiatan sangat sulit ekali mendatangkan 

para pejabat daerah, apalagi meminta mereka untuk membantu agenda organisasi. Begitu juga 

sebaliknya, jika ada acara di pemerintahan, Pekka tidak pernah diundang. Tidak pernah 

dilibatkan pada kegiatan-kegiatan Pemda dan dipandang sebelah mata. Sekarang di era 

kepemimpinan Yoyok sebagai Bupati Batang, anggota SKPD mudah diakses dan lebih peduli. 

Pekka sendiri selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diadakan pemerintah daerah. 

Sekarang lebih mudah bertatap muka dengan bupati yang dulu tidak mudah. Sekarang kalau 

diundang baik Bupati maupun SKPD selalu hadir
36

. Pekka yang awalnya tidak dianggap oleh 

pemerintahan lama, sejak kepemimpinan Yoyok lebih dikenal di lingkungan pemerintah karena 

sering diundang jika ada acara, berbagai usulan tentang perbaikan kesejahteraan dan perbaikan 

pendidikan untuk anak usia dini kini menjadi perhatian pemerintah daerah
37

.  

Pemerintah Kabupaten Batang juga bekerjasama dengan Transparency International Indonesia 

(TII) untuk perbaikan pelayakan publik di isu pendidikan dan kesehatan
38

. Kerjasama dengan TII 

ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk UPKP2 (Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik). Mitra utamanya adalah lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang ada di 

Batang. Setiap ada kegiatan yang melibatkan TII, semua element diundang, baik masyarakat, 

maupun pemerintahan. Sejak ada UPKP2, masyarakat lebih aktif, kalau ada kekurangan dari 

pelayanan publik melapor dan melakukan pengaduan. Hal ini sangat mendorong perubahan 

kinerja birokrasi dan perubahan sistem di pemerintahan terkait pelayanan publik di kesehatan 

dan pendidikan. Sosialisasi yang dilakukan adalah yang penting masyarakat berani melapor, 
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tidak takut lagi
39

. UPKP2 terutama adalah meningkatkan kinerja birokrasi namun lebih dikenal 

sebagai lembaga pengaduan masyarakat milik Pemda. Sebenarnya fungsi utama UPKP2 adalah 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Pada prakteknya 

tidak hanya melakukan pengaduan, tapi juga memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk 

menjalankan pemerintahan yang lebih baik.  

Berkat dukungan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Omah Tani berhasil menyelesaikan sengketa 

lahan dengan pencabutan HGU PT Tratak yang kemudian lahannya dibagikan ke 425 kepala 

keluarga (90 hektar). Yoyok Riyo Sudibyo sebagai Bupati Batang tidak merekomendasikan 

perpanjangan  HGU PT Tratak yang berakhir tahun 2013 (disewa selama 25 tahun sejak 1988 

berdasarkan SK No.61/HGU/DA88). Hal tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan BPN 

No.7/PTT-HGU/BPN RI/2013 menyebutkan bahwa HGU PT Tratak ditetapkan sebagai tanah 

terlantar sehingga kembali dikuasai oleh negara dan memenuhi syarat untuk didistribusikan 

kepada petani penggarap. Pada tahun 2015, BPN Kanwil Jateng dan Bupati Batang telah 

memulai pengukuran lahan/pemasanan patok untuk dibagikan ke petani penggarap.  

Sebagai upaya menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif Bupati 

Batang memberikan ruang bagi bagi masyarakat untuk secara langsung memberikan masukan, 

kritik, keluhan terhadap kinerja pemerintahan melalui sebuah forum komunikasi yang diberi 

nama Bupati Batang Mendengar (BBM) yang diadakan satu bulan sekali di rumah dinas Bupati 

Batang. Pada forum ini Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran SKPD duduk bersama warga 

untuk mendengarkan secara langsung keluhan mereka terhadap pelayanan publik dan kinerja 

birokrasi. Sebaliknya, bupati dan pemerintah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

tanggapannya terhadap masukan dari masyarakat dan menindaklanjuti rekomendasi forum BBM. 

Kegiatan ini memanfaatkan tradisi masyarkat batang yang sudah lama ada berupa pasar malam 

jumat kliwon yang digelar di alun-alun kota batang. Dengan memanfaatkan tumpah ruahnya 

massa pasar malam, kegiatan BBM di rumah dinas bupati yang lokasinya tepat dibelakang alun-

alun bertujuan agar semua kalangan dapat berpartisipasi. Kegiatan ini juga disiarkan secara 

langsung oleh radio Abirawa 104,9 FM sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi lewat sms.  

Melemahnya Relasi Bupati  
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Persoalan paling mendasar Yoyok adalah tidak bisa merawat tim relawannya. Dia tidak pernah 

mengunjungi pendukungnya, komunikasi yang baik hanya dirasakan oleh relawan saat proses 

pencalonan bupati, setelah jadi justru komunikasi jarang dilakukan. Saat ini orang lebih senang 

Yoyok pada saat sebelum dia jadi Bupati Batang. Persoalan utama Yoyok adalah di 

komunikasinya, yang paling dasar komunikasi politik dan publik, merawat relawan yang dulu 

dengan suka rela mendukungnya
40

. Yoyok lupa bahwa dirinya tidak tidak punya massa, 

seharusnya dia bangun massa dengan memanfaatkan tokoh-tokoh pergerakan di Batang, tokoh-

tokoh serekat, tokoh agama seperti kyai-kyai NU tidak pernah dikunjungi.  

Selain itu idenya meloncat-loncat, satu masalah belum selesai sudah berpindah ke yang lain 

sehingga tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah. Apa yang diproyeksikan dia terlalu muluk-

muluk, capaiannya terlalu tinggi, sehingga ketika menemukan realitas yang tidak dikendaki dan 

sesuai dengan rencana dia berhenti di tengah jalan. Membangun proyek-proyek mercu suar 

seperti mempercantik alun-alun membangun tugu selamat datang di perbatasan yang sama sekali 

tidak ada kaitannya dengan ekonomi bangkit yang didengung-dengungkan
41

. Insting BIN nya 

kadang muncul, seperti selalu curiga kepada orang lain, terutama orang baru. BIN memang 

terlatih untuk mendengar, mencari sebanyak mungkin informasi tapi tidak membagi informasi 

tersebut. Orang ngamuk kaya apapun tidak marah, tidak jengkel. Namun orang-orang seperti itu 

tidak pernah share informasi. Cara dia menegur orang juga kurang sopan, tidak etis, 

menganggap semua orang seperti bawahannya. Kadang norma-norma tertentu dilabrak, ketika 

banyak orang tidak sungkan-sungkan ngomong ngawur
42

. 

Ditambah dengan perang dingin antara Yoyok dan wakilnya, Sutadi yang tidak mendapatkan 

porsi yang maksimal dalam pemerintahan. Wakil Bupati yang lebih faham karakteristik birokrasi 

karena pengalaman bertahun-tahun disana justru tidak pernah dilibatkan dalam rotasi maupun 

mutasi birokrasi
43

. Dengan modal pembenahan di dua sektor utama, yakni pendidikan dan 

kesehatan maka perlu dukungan dari birokrasi yang dimulai dari Bupati, namun Yoyok 

melakukan kesalahan dia pertama yakni menunjuk kepala dinas pendidikan yang tidak mengerti 
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pendidikan
44

. Banyak kalangan mencurigai penunjukan kepala dinas pendidikan dipengaruhi 

politik balas budi Yoyok kepada Gotama Bramanti, politisi PDIP yang dulu pernah 

membantunya
45

.  

Banyak hal yang tidak diketahui Yoyok tentang dinamika birokrasi dan regulasi sehingga yang 

bersangkutan dengan mudah percaya begitu saja dengan anak buahnya. Contohnya pada saat ada 

acara sharing program dan evaluasi anggaran, Yoyok yang tidak menguasai anggaran selalu 

menunjuk kepala dinas untuk langsung memberikan penjelasan. Sehingga muncul anggapan 

bahwa tidak menguasai masalah anggaran, prosesnya penganggaran, dan apa saja tahapannya, 

tidak harus tahu detil nominalnya. Para pendukung Yoyok berharap setidaknya Bupati 

mengetahui seperti apa kronologisnya. Misalnya proses Musrenbangdes, kebutuhan SKPD 

disetiap dinas seperti apa, larinya kemana, menjerat hukumnya gimana kalau ada 

penyelewenengan
46

.  Hal-hal dasar persoalan anggaran dia tidak menguasai, akhirnya langsung 

main tanda tangan saja. Harusnya Yoyok banyak belajar ketika di pemerintahan, karena tidak 

bisa dipisahkan dari anggaran. Khawatirnya dia terjebak atau dijebak soal anggaran kalau terus-

menerus tidak mengerti anggaran. Dia kadang bilang kalau dia bukan orang politik, padahal 

posisinya adalah posisi politik
47

.  

Yoyok juga tidak mengontrol proyek-proyek pemerintah yang diserahkan sepenuhnya kepada 

masing-masing kepala dinas SKPD. Dengan diserahkan ke kepala SKPD langsung maka 

pengawasan lemah, ditambah Yoyok ini tidak menguasai teknis PBJ dan regulasinya, dia tidak 

mau belajar untuk itu. Tidak tau apa isinya PP PBJ dan aturan lain disana. Padahal aturan ini 

sering berganti. Yoyok sendiri memang bersih, tidak pernah mengutip uang proyek namun dia 

tergantung pada satu dua orang yang mengaku dirinya pintar, padahal mereka belum tentu 

benar
48

. Secara personal Yoyok juga bermasalah di etika, seringkali menghina didepan orang 

banyak, mengatakan hal tidak pantas di muka umum. Seperti Gapensi, dikata-katai maling, 
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rampok kabeh, personal yang seperti ini bermasalah, tidak ada sopan santun dan tidak 

terkontrol
49

. 

Omah Tani sendiri seolah-oleh dimanfaatkan untuk menggali informasi saja tapi tidak dilakukan 

tindak lanjut terhadap usulan tersebut. Yoyok tidak pernah menshare informasi, mendiskusikan 

tindak lanjut, tapi dia percaya diri sendiri saja yang penting bersih secara pribadi. Bupati 

menjalankan program pro warga batang namun dengan cara dia sendiri, menurut versi dia 

sendiri
50

. 

Yoyok cenderung mendukung berdirinya PLTU. Setelah Yoyok menang, aspirasi warga tidak 

ada tanggapan apalagi tidak ada dukungan, akhirnya warga disekitar proyek PLTU kembali 

melakukan demonstrasi. Aksinya pertama di kantor Bupati, tidak ditemui, kemudian ke DPRD 

sampai dua kali. Aksi pertama kali ketua DPRD mau datang, menjanjikan nanti akan rapat 

paripurna soal PLTU, aksi ke 2 menagih janji karena paripurna yang membahas persoalan PLTU 

tidak pernah dilakukan. Melakukan aksi lagi di pendopo kabupaten ditemui langsung oleh Yoyok 

namun dia malah bilang PLTU proyek negara mari dukung bareng-bareng, dan meminta warga 

untuk lahannya
51

.  

Diberlakukannya Perda minuman keras hingga nol persen mendapatkan perlawanan dari 

pendukung-pendukungnya disepanjang Jalan Pantura yang dahulu merupakan pendukung terkuat 

Yoyok lewat wakilnya Sutadi  yang selama bertahun-tahun menjadi Camat di daerah pantura. 

Kini Perda Miras nol persen tersebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikembalikan lagi 

ke Pemerintah Kabupaten Batang untuk dikaji ulang karena dianggap bertentangan dengan 

peraturan diatasnya. Upaya untuk membatalkan Perda tersebut dilakukan oleh kelompok-

kelompok masyarakat disepanjang jalan pantura dan asosiasi pedagang ke Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah
52

. 

Peningkatan peran UPKP2 untuk peningkatan pelayanan dan pengaduan ditambah dengan 

bantuan masyarakat sipil dinilai kurang maksimal. Sebenarnya UPKP2 bisa jadi masukan untuk 

bupati, misalkan kepala dinas A sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah. Nah hal seperti 
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ini tidak pernah ditindak lanjuti oleh bupati. Masukan UPKP2 sebenarnya bisa jadi bahan bupati 

untuk menerapkan prinsip right man in the right place, selain menggunakan insititusi yang sudah 

ada seperti Baperjakat (Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan). Tapi yang terjadi adalah 

bupati tidak pernah berkunjung ke UPKP2. Alasan bupati adalah nanti dia takut dikira orang 

terlalu memihak. Cara berfikir seperti ini yang salah, UPKP2 dibuat justru untuk membatu 

Bupati Batang
53

. 

BBM (Bupati Batang Mendengar) hanya efektif dilakukan di awal tahun pemerintahan saja 

karena banyaknya aspirasi warga yang tidak ditindaklanjuti oleh birokrasi sehingga lama 

kelamaan forum tersebut sepi peminat. Semakin hari semakin banyak kritik dan keluhan namun 

yang dapat diselesaikan tidak banyak, masalah hanya ditampung saja tanpa dituntaskan. Bupati 

yang pada forum komunikasi tersebut mendapatkan tempat istimewa sebagai moderator dan 

narasumber sering kali tidak memberikan solusi namun bersikap emosional. Hingga muncul 

olok-olok dari Bupati Batang Mendengar menjadi Bupati Batang Mendikte. Pada saat penelitian 

ini dilakukan, forum komunikasi Bupati Batang Mendengar setiap malam jumat kliwon sudah 

tidak dilakukan lagi.   

Selain tidak merawat relawan-relawan pendukung, komunikasi Yoyok dengan partai pendukung 

juga memburuk. Saat ini partai pendukung menilai Yoyok sudah putus hubungan dengan 

mereka. Di kalangan legislatif, Partai Golkar, PAN, PPP dan Partai Demokrat sebagai partai 

utama pendukung Yoyok nyaris tidak punya hubungan politik sehingga banyak program 

pemerintah yang terganjal di dewan padahal dia berasal dari partai pengusung yang sangat besar 

suaranya di Dewan di luar partai dominan (PDIP). Dampak langsung yang muncul adalah 

banyaknya program-programnya yang dipotong-potong dewan
54

.  

 

 

Kesimpulan  
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Memperbaiki representasi dengan membawa duta politik hingga menduduki jabatan publik saja 

ternyata tidak cukup. Motivasi utama konsolidasi masyarakat sipil untuk menggulingkan rezim 

bupati lama dengan mendukung Yoyok Riyo Sudibyo yang berlatar belakang mantan intelijen 

TNI dan pengusaha menimbulkan persoalan ketika latar belakang tersebut muncul dalam 

pengelolaan pemerintahan. Yoyok seringkali bertindak sendiri tanpa ada koordinasi baik dengan 

relawan maupun birokrasi karena merasa memiliki informasi yang cukup dan merasa apa yang 

dilakukan sudah benar. Cara berkomunikasi dengan birokrasi yang dipimpin juga bermasalah 

ketika semua orang dianggap sebagai bawahan seperti layaknya prajurit yang diperintah 

komandan. Dalam hal ini Yoyok mengabaikan bahwa dirinya tidak berpengalaman di birokrasi 

dan tidak memahami peta politik birokrasi di daerah. Yoyok cenderung menjadi pendengar yang 

baik saja tanpa melakukan eksekusi terhadap usulan-usulan yang masuk atau memberikan solusi. 

Hal ini dipengaruhi latar belakangnya sebagai anggota intelijen yang idajari untuk menjadi 

pendengar yang baik. Sehingga bagi kalangan relawan dan masyarakat sipil hanya merasa 

dianggap sebagai informan saja, sebagai pusat informasi untuk Yoyok, bukan mitra strategis 

untuk merumuskan kebijakan dan proses pengawalanan kebijakan. Berlatar belakang pengusaha 

sektor retail membuat Yoyok terbiasa mendapatkan keuntungan secara instan yang berdampak 

pada pengabaian proses yang harus ditempuh untuk melakukan reformasi birokrasi. Yoyok juga 

dinilai hanya ingin mengejar sesuatu secara cepat tanpa memahami metode dan regulasi, bahkan 

tidak ada keginginan untuk untuk mengejar keterlinggalan pengetahuan tersebut.  

Bagi kalangan masyarakat sipil kehadiran Yoyok sebagai bupati baru harus diakui telah 

memberikan perubahan signifikan terhadap pola relasi antara kepala daerah dengan masyarakat. 

Bupati juga menjadi jaminan bagi anggota kelompok-kelompok pendukung untuk mendapatkan 

pelayanan publik tanpa diskriminasi. Upaya untuk melakukan sidak ke berbagai pelayanan 

publik dinilai dapat memberikan shock therapy untuk birokrasi agar selalu siaga dan terus 

melakukan perbaikan. Upaya untuk menyeimbangan relasi antara birokrasi dan masyarakat yang 

telah mengusung kepala daerah menghadapi persoalan ketika aparatur pemerintah daerah 

menganggap upaya perubahan yang dilakukan bupati hanya diawal pemerintah saja, namun tidak 

diimbangi dengan sistem dan management program yang berkelanjutan. Melalui UPKP2 

misalnya, keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dijawab langsung oleh pemerintah 

daerah melalui upaya-upaya mediasi dan perbaikan kebijakan. Sayangnya, peran UPKP2 sebagai 
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pertimbangan utama bupati untuk memberikan penilaian terhadap kinerja birokrasinya belum 

menjadi agenda utama bupati.   

Aliansi yang lebih luas dan menjadi saluran alternatif bagi representasi perlu dibangun mulai 

level desa hingga nasional. Dalam kondisi representasi yang dimonopoli oleh elit dan oligarki, 

dukungan aktor-aktor alternatif yang terorganisir dalam struktur negara perlu dipertahankan dan 

terus diupayakan dari segi jumlah dan kualitas. Perlunya identifikasi secara cermat berbagai 

inisiatif dan dukungan terhadap aktor pro demokrasi untuk mendorong perubahan melalui 

saluran-saluran demokrasi yang telah dibuka lebar.  

Penguatan organisasi akar rumput di daerah perlu dilakukan untuk mendorong ke arah gerakan 

sosial yang lebih luas karena meski demokrasi telah dibuka lebar namun tetap dikuasai oleh elit 

yang semakin terkonsolidasi dan menggunakan kekuatan-kekuatan represi untuk menguasai 

sumber daya. Kurangnya sumber daya ekonomi untuk mobilisasi dukungan bagi aktor-aktor pro 

demokrasi yang maju di elektoral perlu diimbangi dengan penguatan modal-modal yang lain 

(modal sosial, simbolik dan modal kultural). Potensi ini sangat besar untuk dimanfaatkan 

mengingat hasil survei demokrasi menunjukkan modal ekonomi tidak selamanya menjadi 

strategi paling penting untuk memenangkan pemilu. 
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