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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“Perlakuan paling konyol yang sering diterima sejarah  

adalah manusia tak pernah mau belajar darinya” 

- G.W.F. Hegel 

Persembahan 

Untuk Keempat Orang Tuaku 

Ibu Zubaidah dan Ibu Fauziah, 

Bapak Yahya dan Bapak Bambang 

dan untuk almarhum adikku, Maya Syifa 
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KATA PENGANTAR 

Ide awal pengambilan topik ini untuk dijadikan skripsi bermula dari 

ketertarikan saya terhadap produk-produk historiografi sejarah politik Indonesia, 

terutama tema-tema tentang peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang 

kontroversial. Bagi saya pribadi, historiografi sejarah politik adalah produk tulisan 

yang mampu menarik saya untuk terus memahami dan merunut gejala-gejala politik 

yang terjadi di masa sekarang. Ketertarikan saya terhadap produk-produk 

historiografi sejarah politik Indonesia itu berlanjut pada munculnya rasa semangat 

untuk terus mendengar dan bertukar wawasan dalam wadah-wadah diskusi di luar 

kampus tentang tema-tema yang terkait. Kegiatan diskusi dan belajar bersama di 

luar kampus itulah yang banyak memberi input dan mempertajam pemahaman saya 

tentang sejarah politik Indonesia, terutama mengenai periode yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

 Ide mengambil topik penelitian ini semakin kuat ketika saya mendapat mata 

kuliah Sejarah Kontemporer. Dari sekian materi yang diberikan dalam kuliah, saya 

tertarik pada materi tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Sejak saat itu, saya 

mulai mencari referensi terkait Pemilu 1955. Penjelajahan saya dalam mencari 

referensi tersebut akhirnya membawa saya pada penentuan fokus penelitian untuk 

skripsi. Memang telah banyak dan tercecer penelitian tentang Pemilu 1955. Namun 

dari sekian banyak penelitian tentang Pemilu 1955, belum ada penelitian yang 

banyak menyinggung soal komunikasi yang dibangun partai-partai politik dengan 

massa untuk meraih suara pada Pemilu 1955. Memang telah ada penelitian terkait  
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yang menyinggung soal stratregi dan kampanye partai-partai politik, namun 

kebanyakan hanya berkisar pada kampanye di media massa, bukan pada aksi-aksi 

nyata yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, belum ada 

penelitian terkait yang banyak menunjukan dan menghubungkan kondisi sosial-

politik Indonesia era 1950-an dengan orientasi partai politik dalam menghadapi 

Pemilu 1955. Lingkup spasial penelitian-penelitian yang terkait juga banyak 

mengambil lingkup provinsi, belum banyak yang mengambil lingkup 

kota/kabupaten. 

 Keputusan untuk mengambil topik ini sebagai topik skripsi saya putuskan 

ketika saya mendapat mata kuliah Seminar Proposal Skripsi. Mata kuliah ini 

memang diproyeksikan untuk persiapan pengerjaan skripsi. Sejak saat itu, saya 

mulai mencari sumber dan data sebagai bahan sembari terus mencari dan membaca 

referensi pendukung—semua itu dilakukan dengan perjuangan melawan rasa malas 

dan saya akui, saya sering dikalahkan olehnya. Rasa malas itulah yang menjadi 

kendala paling besar dalam pengerjaan skripsi ini. Meski demikian, saya selalu 

berupaya untuk jujur dalam menulis skripsi ini dengan tidak menjiplak atau 

melakukan plagiasi karya orang lain. Jika memang ada karya orang lain yang saya 

kutip dalam skripsi ini, saya melakukannya dengan kaidah-kaidah ilmiah yang 

berlaku sebagaimana yang tertera dalam halaman pernyataan skripsi ini bahwa 

“beberapa data, pandangan, maupun temuan dari pihak lain yang dimuat di dalam 

skripsi ini, dikutip atau dirujuk berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku”. 

 Dalam proses pengerjaan skripsi ini, saya mendapat bantuan dan dukungan 

dari banyak pihak. Skripsi ini tidak akan dapat saya selesaikan tanpa bantuan dan 

vii 



viii 

dukungan dari mereka. Untuk itu saya perlu berterimakasih kepada mereka. Dengan 

bantuan dan dukungan mereka, satu per satu kendala yang saya hadapi dalam 

mengerjakan skripsi ini dapat saya urai dan pecahkan sedikit demi sedikit. 

 Pertama-tama, saya perlu berterimakasih kepada seluruh pegawai di Depo 

Arsip Suara Merdeka Semarang yang telah bersedia memberi saya kemudahan 

untuk mengakses koran-koran tahun 1950-an. Tanpa pelayanan yang sabar dan 

ramah, barangkali saya tidak akan mendapatkan data yang sangat saya butuhkan 

dalam skripsi ini. Sebab, berita-berita dalam koran Suara Merdeka itulah yang saya 

gunakan sebagai sumber utama skripsi ini. Kemudian, saya juga perlu mengucap 

terimakasih kepada seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 

Semarang yang telah bersedia melayani saya dengan baik di tengah kesibukan 

mereka di kantor dan memberi kemudahan saya untuk mengakses data hasil Pemilu 

1955 di Kota Semarang. Tanpa pelayanan mereka, mungkin saya tidak 

mendapatkan data hasil Pemilu 1955 di Kota Semarang sebagai bahan skripsi ini. 

 Ucapan terimakasih selanjutnya saya persembahkan kepada Prof. Dr. 

Wasino, M. Hum, yang telah memberi banyak saran dan masukan untuk skripsi ini 

terutama sekali dalam penentuan judul. Beliaulah yang banyak memberi saran 

kepada saya dalam menentukan judul skripsi ini. Tidak lupa, ucapan terimakasih 

sedalam-dalamnya saya tujukan kepada  Dra. Putri Agus Wijayati, M.Hum, yang 

selain berperan sebagai pembimbing juga beperan sebagai ibu yang memberikan 

perhatian penuh kepada saya terkait proses pengerjaan skripsi ini. Dalam 

membimbing saya, memang tidak jarang beliau bersikap keras, namun kemudian 

akhirnya saya menyadari bahwa sikap keras beliau semata-mata demi pengerjaan 
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skripsi yang baik. Tanpa arahan, masukan, nasihat, dan gemblengan  dari beliau, 

mungkin skripsi ini akan selesai dalam waktu yang lebih lama dan banyak teknis 

penulisan yang tidak benar. 

 Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh 

jajaran fungsionaris dan staf kampus dari mulai petugas kebersihan, petugas parkir, 

sampai pimpinan yang tertinggi baik di tingkat jurusan, fakultas, maupun 

universitas. Berkat kerja-kerja mereka saya dapat mengakses fasilitas dan ruang 

belajar di Universitas Negeri Semarang selama lebih dari empat tahun ini. 

 Ucapan dan rasa terimakasih juga saya persembahkan kepada teman-teman 

Ilmu Sejarah angkatan 2014 yang telah mengisi hari-hari saya selama menempuh 

studi di Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang. Bagi saya pribadi, 

perjumpaan dengan mereka adalah sejarah yang tidak akan dapat terlupakan dalam 

perjalanan hidup saya. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terimakasih kepada 

kelompok belajar Komunitas Kalamkopi yang telah bersama-sama membangun 

ruang belajar dengan iklim membaca, diskusi, dan menulis. Bergabung dengan 

mereka adalah suatu pilihan yang tidak pernah saya sesali. Semoga iklim yang telah 

dibangun itu tetap terjaga agar Kalamkopi tetap menjadi ruang untuk mengasah, 

mempertajam, dan berbagi pengetahuan. Selain itu, semoga Kooperasi Moeda 

Kerdja yang merupakan anak kandung dari komunitas ini terus hidup dan 

berkembang. 

 Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Gunawan Budi Susanto (Kang 

Putu) dan semua keluarga besar Kedai Kopi Kang Putu yang telah meyediakan dan 

mendesain tempat ngopi sebagai ruang belajar, sebagian dari skripsi ini saya tulis 
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di sana. Terimakasih juga saya persembahkan kepada Dwi Cipta yang telah 

bersedia membaca draf skirpsi ini dan memberi banyak masukan. Kepada Ken 

Kausar dan Ika Ilalang, saya juga menghaturkan terimakasih karena selain telah 

bersedia menjadi kakak juga telah memberi banyak inspirasi dalam hidup. Kepada 

NIR Space, saya mengucapkan terimakasih karena telah bersedia menjadi tempat 

untuk belajar dan menyalurkan hobi. Kepada keluarga besar Sindikat Anak Mami 

dan penghuni Kontrakan Pak Sodri, saya juga ucapkan banyak terimakasih. Kepada 

orang-orang yang terus menerus mendorong dan memotivasi saya untuk 

menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya 

ucapkan terimakasih yang mendalam. 

 Beribu terimakasih juga saya haturkan kepada Ibu Tasijem, Mba Dewi dan 

Isti yang telah banyak membantu saya dalam banyak hal. Kepada Bani Ramelan 

dan saudara-saudara saya seperti Mbak Lia dan Mas Hadi, Anis Kholisa, Ryan 

Hidayat, Ariza Haqiqi, Atika Yusnita, dan Muhammad Riziq yang telah bergotong-

royong membantu saya menamatkan studi ini. Terakhir dan paling khusus, saya 

ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk keempat orang tua saya, Ibu 

Zubaidah dan Ibu Fauziah, Bapak Yahya dan Bapak Bambang atas doa-doanya. 

Tanpa doa, dukungan dan kasih sayang mereka, tentu semua yang saya harapkan—

termasuk selesainya skripsi ini—tidak akan tercapai. 

 Meski telah mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, skripsi ini 

tentu tidak sempurna dan rentan dengan kesalahan. Meski demikian, seluruh isi 

skripsi ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Maka dari itu, saya sangat 
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SARI 

Ahmad, Nanang Rendi. 2018. Kampanye Partai-partai Politik Menjelang 

Pemilihan Umum 1955(Studi Kasus PNI, PKI, NU, dan Masyumi). Jurusan Sejarah 

FIS UNNES. Pembimbing Prof. Dr. Wasino, M. Hum. dan Dra. Putri Agus 

Wijayati, M.Hum. 88 halaman. 

Kata Kunci: Partai Politik, Pemilihan Umum 1955, Semarang 

Pada tahun 1950-an, ketika Indonesia mengalami krisis kabinet yang 

ditandai dengan peristiwa jatuh-bangunnya kabinet, partai-partai politik menjadi 

salah satu unsur yang menghiasi kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an. 

Kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an akhirnya menjadi suatu arena bagi 

partai-partai politik untuk menunjukan keberadaannya di tengah masalah-masalah 

sosial-politik yang menimpa Indonesia, setidaknya itu terjadi ketika wacana 

diselenggarakannya Pemilihan Umum (pemilu) berhembus. Partai-partai politik 

dengan masing-masing ideologi partai yang diusung saling mengkampanyekan 

jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi Indonesia tahun 1950-an. Semua 

yang dilakukan partai-partai politik itu adalah upaya meraih hati rakyat untuk 

persiapan Pemilu 1955.   

Penelitian ini membahas tentang bagaimana partai-partai politik melakukan 

kampanye menjelang diselenggarakannya Pemilu 1955. Penelitian ini juga 

membahas tentang hubungan antara kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an 

dengan kampanye partai-partai politik. Penelitian ini mengambil studi kasus pada 

empat partai politik yang kemudian disebut dengan “empat partai besar” yakni PNI,

PKI, NU, dan Masyumi. Lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah 

Kota Semarang. Lebih lanjut, penelitian ini juga mencoba menunjukan bahwa latar 

belakang historis dan kondisi sosial-politik suatu daerah turut mempengaruhi peta 

kekuatan politik dan hasil Pemilu 1955. Selain itu, penelitian ini berupaya memberi 

gambaran bagaimana suasana dan kondisi Kota Semarang pada saat menjelang dan 

diselenggarakannya Pemilu 1955. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, 

penelitian ini berupaya menggali fakta-fakta yang terjadi seputar Pemilu 1955 dan 

kegiatan kampanye yang dilakukan partai politik untuk kemudian dinarasikan ke 

dalam tulisan sejarah. 

Dalam kasus yang terjadi di Kota Semarang, dengan keluarnya PKI sebagai 

peraih suara terbanyak dalam Pemilu 1955 di Kota Semarang, menunjukkan bahwa 

kampanye bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi hasil yang diraih suatu 

partai. Akan tetapi ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi hasil yang diraih 

suatu partai. Faktor tersebut adalah latar belakang historis dan kondisi sosial-politik 

di Kota Semarang. 
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ABSTRACT 

 

Ahmad, Nanang Rendi. 2018. Campaign of Political Parties Ahead Election 1955 

In Semarang City (Case Study PNI, PKI, NU, and Masyumi). History Department 

FIS UNNES. Mentor Prof. Dr. Wasino, M. Hum. dan Dra. Putri Agus Wijayati, 

M.Hum.88 pages. 

Keywords: Political Parties, Election 1955, Semarang 

In the 1950s, when Indonesia experienced a cabinet crisis marked by the fall 

of the cabinets, political parties become one of the elements that adorned 

Indonesia’s socio-political conditions in the 1950s. The Indonesia’s socio-political 

conditions in the 1950s eventually became an arena for political parties to show 

their existence amid the socio-political problems that afflicted Indonesia, at least 

that happened when the discourse held the election blew. Political parties with each 

party’s ideology promoted each other solutions to the problems that threw Indonesia

in the 1950s. All that the political parties did was an effort to win the hearts of the 

people in preparation for the 1955 elections. 

 This research discusses how political parties campaigned ahead of the 1955 

elections. This research also discusses the relationship between Indonesian socio-

political conditions in the 1950s and the campaign of political parties. This study 

took a case study on four political parties which were later called “four major

parties” nameli PNI, PKI, NU, Masyumi. The spatial scope taken in this research is

Semarang City. Furthermore, this research also tries to show that the historical 

background and socio-political conditios of a region also influence the map of 

political power and the results of the 1955 elections. In addition, this study seeks to 

ilustrate how the atmosphere and conditions of the city of Semarang in the lead up 

to and the holding of the 1955 elections. By using the historical research method, 

this study seeks to explore the facts that occured around the 1955 elections and 

campaign activities carried out by political parties to be narrated into historical 

writing. 

 In the case of the city of Semarang, with the release of the PKI as the 

winner of the most votes in the 1955 elections in the Semarang City, it showed 

that the campaign was not the only factor affecting the desires of a party. But 

there are other factors that also influence the results achieved by a party. These 

factors are historical background and socio-political conditions in the city of 

Semarang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum 1955 merupakan peristiwa bersejarah yang masih terus 

diingat oleh bangsa Indonesia. Selain sebagai pemilu pertama sejak negara ini lahir, 

pemilu 1955 diharapkan bisa mengobati jatuh-bangunnya sistem politik dan 

demokrasi saat itu. Pasalnya, harapan-harapan besar rakyat Indonesia pasca 

proklamasi kemerdekaan kerap kali pupus oleh ulah para elit politik yang saling 

sikut untuk berebut kekuasaan. Keadaan yang demikian berakibat pada terjadinya 

krisis kabinet dalam struktur pemerintahan. Dengan kata lain, kondisi politik pada 

pasca proklamasi dianggap tidak menjanjikan suatu sistem politik yang diidam-

idamkan. Hal semacam ini membuat munculnya keinginan dan gagasan untuk 

membentuk suatu struktur pemerintahan yang lebih demokratis yang sesuai dengan 

kehendak dan pilihan rakyat. Munculnya gagasan semacam itu, turut  mendorong 

terselenggaranya pemilihan umum 1955.1 

 Indikasi bahwa Republik Indonesia ingin menyelenggarakan pemilu 

pertama sebenarnya bisa dilihat sejak dikeluarkannya Maklumat pada 3 November 

1945 yang ditandatangani oleh Hatta.2 Maklumat tersebut secara jelas menyatakan 

                                                 
1Gagasan untuk membentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan sesuai kehendak rakyat 

ini paling gencar berhembus dari kaum demokrat, salah satunya adalah Sutan Syahrir. Syahrir 

sempat menerbitkan sebuah pamflet yang mengkritik pedas pemerintahan saat itu yang berbau 

fasisme Jepang. Untuk lebih lengkapnya baca: Boyd R. Compton, Kemelut Demokrasi Liberal, 

(Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. XV-XXI (pengantar). Setelah serangan dari golongan demokrat 

tersebut, kemudian juga ada peristiwa 17 Oktober 1952 yang juga turut mendorong percepatan 

diselenggarakannya pemilu 1955. Baca: Herbert Feith, Pemilu 1955 di Indonesia (Jakarta: KPG, 

1999), hlm. 4. 

2Isi Maklumat No. X adalah mengenai perlunya partai politik sebagai bagian dari 

demokrasi serta rencana pemerintah untuk melaksanakan pemilu pada januari 1946. 
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bahwa pemerintah hendak melaksanakan pemilu pada Januari 1946, namun harus 

gagal karena berbagai faktor3. Selain dapat dilihat dari isi Maklumat tersebut, cita-

cita untuk menyelenggaraan pemilu hampir selalu tercantum dalam program kerja 

kabinet-kabinet pada masa itu. Perlu diketahui, sebelum pemilu 1955 terlaksana, 

ada lima kabinet yang memimpin pemerintahan dalam waktu lima tahun, yakni: 

Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 

1951 – 3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), Kabinet Ali 

Sastroamidjojo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), dan Kabinet Burhanuddin 

Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956). Kendati terjadi gonta-ganti kabinet, 

dan tiap kabinet mencantumkan pelaksanaan pemilu sebagai program kerja, namun 

pemilu 1955 baru bisa terlaksana pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.4

 Krisis kabinet yang terjadi bukanlah suatu peristiwa yang terjadi begitu saja. 

Krisis tersebut, yang berujung pada seringnya terjadi pergantian kabinet adalah 

keadaan yang menggambarkan situasi dan kondisi politik di era 1950-an. Krisis 

tersebut disebabkan oleh pertentangan antar partai politik lewat wakil-wakilnya di 

kabinet. Keadaan yang demikian membuat terbengkalainya urusan kenegaraan 

yang subtansial. Para elit pemerintah lebih memilih menjaga eksistensi partai 

politiknya masing-masing dibanding mencari jalan keluar atas kemerosotan di 

                                                 
3Faktor dalam negeri yang menyebabkan keterlambatan terselenggaranya pemilu antara lain 

adalah ketidaksiapan pemerintah karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan pemilu dan akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Sedangkan 

faktor dari luar tentu saja adalah situasi politik dunia yang mengharuskan Indonesia kembali terlibat 

dalam peperangan. Lihat: Fiska Friyanti, Skripsi: “Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah

Nasional Indonesia” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005), hlm. 43. 

4Herbert Feith, op. cit., hlm. 4. 
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segala bidang kehidupan. Dengan keadaan politik yang demikian, rakyatlah yang 

kembali menjadi korban dari keegoisan dan krisis moral para elit politik.5

 Pertentangan antar partai politik berkisar pada masalah-masalah perbedaan 

pandangan dan dendam politik. Perlu diketahui bahwa tiap kabinet pada waktu itu 

didukung oleh sebuah koalisi partai politik. Di kubu oposisi juga demikian, mereka 

didukung oleh sebuah koalisi. Dapat dipastikan, jika kubu oposisi lebih kuat, maka 

kabinet akan tumbang. Bahkan juga terjadi sebuah kabinet pemerintah menjatuhkan 

kabinetnya sendiri. Hal-hal semacam inilah yang menyebabkan sering terjadinya 

pergantian kabinet.6 Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pada masa Demokrasi 

Parlementer (1950-an) terjadi persaingan sengit antar partai politik yang nantinya 

akan berdampak besar pada polarisasi kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilu 

1955. Hal ini akan berdampak pula pada  konstelasi persaingan di pemilu 1955 baik 

di pusat maupun di daerah. 

 Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelum pemilu 1955 

diselenggarakan, yang penuh dengan pertentangan antar partai-partai politik, 

sebenarnya secara tidak sadar telah terjadi komunikasi politik yang tentu direspon 

oleh rakyat Indonesia secara luas, meskipun peristiwa-peristiwa tersebut banyak 

terjadi di Jakarta. Melalui surat-surat kabar, rakyat mendengar dan mengerti apa 

yang tengah terjadi. Pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh politik, propaganda-

                                                 
5Keresahan akan krisis moral yang terjadi dalam tubuh pemerintah bisa dilihat dari surat 

terbuka Dr. Halim yang dikirimkan kepada Soekarno selaku presiden. Dalam surat tersebut Dr. 

Halim mengemukakan tiga permasalahan, yakni: (1) Kehidupan sehari-hari rakyat jelata, (2) 

Keamanan, (3) Nafsu Politik. Surat terbuka tersebut setidaknya menjadi bukti yang menggambarkan 

keresahan atas krisis dan kemelut negara pada era 1950-an. Surat terbuka ini dimuat dalam: Boyd 

R. Compton, Op. Cit., hlm. 51-57. 

6Pertentangan antar partai politik yang berujung pada krisis kabinet ini dijelaskan dengan 

detail dalam: Boyd R. Compton, Ibid., hlm. 3 – 41. 



4 

propaganda, kecaman, dan lain sebagainya tentu turut membentuk opini rakyat. 

Ketika hal-hal semacam itu dimuat dalam surat kabar, kemudian dibaca oleh publik, 

secara tidak langsung itu merupakan bentuk komunikasi politik. 

 Dinamika sosial-politik tahun 1950-an yang penuh dengan intrik politik itu 

akhirnya menjadi sebuah arena tersendiri bagi partai-partai politik untuk 

menunjukan keberadaannya di tengah masalah-masalah yang terjadi. Masing-

masing partai politik, dengan ideologi partai yang diusung, saling 

mengkampanyekan jalan keluar atau solusi untuk masalah-masalah yang menimpa 

Indonesia pada saat itu. Secara tidak langsung, semua itu dilakukan untuk menarik 

perhatian dan hati rakyat. Hal ini dilakukan karena wacana akan 

diselenggarakannya pemilu telah berhembus. Tidak jarang keberhasilan dan 

kegagalan sebuah kabinet yang didukung oleh koalisi partai politik menjadi bahan 

kampanye yang banyak digunakan oleh partai-partai politik. Agitasi soal ideologi 

masing-masing partai juga banyak digunakan oleh partai-partai politik pada saat 

kampanye. Selain itu, rekam jejak partai politik atau salah satu tokohnya juga 

menjadi isu yang banyak diputar dalam masa-masa menjelang diselenggarakannya 

pemilu 1955. Suara partai-partai politik saat itu mengalun dengan nada yang sengit 

dan irama yang saling menjatuhkan satu sama lain 

 Semakin mendekati waktu diselenggarakannya pemilu, suasana semakin 

memanas. Masing-masing partai berupaya untuk menang dengan cara mereka 

masing-masing. Partai politik berupaya mencari dukungan massa dengan 

menyelenggarakan kampanye. Upaya ini dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai 

daerah. Kampanye digunakan mereka sebagai saluran untuk komunikasi dengan 
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massa. Media yang banyak digunakan partai-partai politik dalam berkampanye 

adalah media massa. Beberapa partai politik memiliki media massa koran masing-

masing untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Misalnya, Suluh Indonesia milik 

Partai Nasional Indonesia (PNI), Duta Masjarakat milik Partai Nahdlatul Ulama 

(NU), Masyumi dengan koran Abadi dan majalah Hikmah, dan Partai Komunis 

Indonesia dengan Harian Rakjat dan jurnal Bintang Merah. Selain dengan media 

massa, partai-partai politik juga mengadakan rapat-rapat umum sebagai media 

mereka untuk berkomunikasi dengan pendukungnya. Kegiatan-kegiatan sosial yang 

nyata juga menjadi salah satu cara untuk meraih massa. 

 Hubungan antara kondisi sosial-politik tahun 1950-an dengan kampanye 

partai-partai politik menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Sebab bagaimanapun, 

partai-partai politik telah memulai gerilyanya untuk meraih perhatian dan simpati 

rakyat sejak partai-partai politik mulai saling bersikutan dalam merespon masalah-

masalah yang dihadapi Indonesia pada tahun-tahun menjelang Pemilu 1955 

diselenggarakan. Di tingkat daerah, kampanye oleh partai-partai politik juga masif 

dilakukan. Maka sejauh mana pengaruh kampanye partai-partai politik di suatu 

daerah terhadap hasil Pemilu 1955 di daerah tersebut juga menjadi bahasan yang 

menarik untuk dikaji. 

 Lingkup spasial dari penelitian ini adalah Kota Semarang, Jawa Tengah. R 

Kecenderungan-kecenderungan masyarakat tersebut dibaca oleh partai-partai 

politik dan menjadi bahan  bagi mereka untuk menentukan gaya komunikasi politik 

dalam berkampanye. Selain itu, apakah latar belakang historis suatu daerah juga 

mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya dan 
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mempengaruhi peta kekuatan politik di daerah tersebut. Dalam penelitian ini, 

diskursus tersebut mengambil studi kasus yang terjadi di Kota Semarang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang bisa 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah, bagaimana komunikasi politik yang 

digunakan partai-partai politik peserta pemilu 1955 dalam kampanyenya untuk 

merebut perhatian masyarakat guna memperoleh jumlah suara yang sebanyak-

banyaknya. Untuk bisa menjawab permasalahan pokok tersebut, perlu rumusan 

pertanyaan berikut ini. 

1. Bagaimana kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-1955? 

2. Bagaimana kampanye yang dilakukan PNI, PKI, NU, dan Masyumi di 

Kota Semarang 

3. Bagaimana hasil Pemilihan Umum 1955 di Kota Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin saya capai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

bagaimana kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an yang menjadi panggung 

atau arena bagi partai-partai politik untuk menampilkan diri dan menunjukan 

keberadaannya di tengah masalah-masalah yang sedang menimpa Indonesia kala 

itu. Dalam penelitian ini, saya pun hendak mengetahui bagaimana kampanye dan 

cara-cara yang ditempuh partai-partai politik untuk meraih perhatian dan simpati 

rakyat menjelang Pemilu 1955 di Kota Semarang. Selain itu, saya juga ingin  
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mengetahui faktor-faktor lain selain kampanye yang mempengaruhi hasil Pemilu 

1955 di Kota Semarang.  

D. Ruang Lingkup 

 Agar penelitian fokus dan terarah, penulis membuat suatu batasan penelitian 

baik temporal maupun spasial. Hal ini sangat diperlukan, karena dengan adanya 

batasan tersebut, penulis bisa terhindar dari kontradiksi bahasan dengan 

permasalahan yang ditulis. Jika hal ini tidak digunakan, akibatnya analisis yang 

dihasilkan akan bersifat lemah. Maka dari itu,  penulis menggunakan dua ruang 

lingkup yakni temporal dan spasial. 

Lingkup temporal dari penelitian ini adalah tahun 1950-1955. Alasan 

mengapa saya mengambil batasan waktu tersebut ialah karena sejak Indonesia 

memasuki tahun 1950 atau yang disebut dengan era Demokrasi Parlementer, partai-

partai politik sudah mulai bergerilya dengan menampilkan diri di tengah masalah-

masalah yang sedang menimpa Indonesia. Maka dari itu saya berprasangka bahwa 

kondisi sosial-politik di era Demokrasi Parlementer merupakan sebuah arena atau 

panggung bagi partai-partai politik untuk menampilkan diri di hadapan rakyat.  

Sebenarnya ada dua tanggal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan awal 

bagi beberapa aspek kampanye partai-partai politik, yakni tanggal 4 April 1953 

ketika rancangan undang-undang pemilihan umum disahkan menjadi undang-

undang. Tanggal ini dapat dianggap sebagai awal “kampanye tahap pertama”.

Karena sejak disahkannya rancangan undang-undang pemilihan umum menjadi 

undang-undang, partai-partai politik peserta pemilu 1955 sudah dapat 
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berkampanye. Kedua adalah tanggal 31 Mei 1954, yang bisa dianggap awal 

“kampanye tahap kedua”; ketika tanda gambar partai sudah disahkan oleh Panitia

Pemilihan Indonesia, dan dengan demikian partai-partai politik peserta pemilu 1955 

berkampanye dengan menyertakan tanda gambar. Namun, jika mengingat sulitnya 

mendeteksi kapan partai-partai politik memulai melakukan kampanye ataupun 

melakukan komunikasi politik dengan rakyat, sedangkan partai-partai politik telah 

ada sejak dua tanggal di atas ditentukan sebagai masa kampanye, maka alasan yang 

telah disebutkan di atas menurut saya relevan untuk menjadi sebuah batasan waktu 

dalam penelitian ini. 

Lingkup spasial dari penelitian ini adalah Kota Semarang. Dipilihnya Kota 

Semarang sebagai lingkup spasial penelitian ini karena sebagai ibu kota Provinsi 

Jawa Tengah, Kota Semarang tentu mengalami perkembangan perpolitikan yang 

lebih cepat dari daerah-daerah lain. Selain itu, Semarang juga mengalami proses 

industrialisasi yang pesat sejak masa kolonial. Hal ini tentu turut menjadi faktor 

yang mempengaruhi peta kekuatan politik di Kota Semarang. Sebagai pusat 

perpolitikan di Jawa Tengah, Kota Semarang tentu menjadi kota yang 

diperhitungkan oleh partai-partai politik untuk menggelar dan melakukan 

kampanye. 

E. Tinjauan Pustaka  

 Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia 

sejak negara ini lahir pada 1945. Penyelenggaraan Pemilu 1955 adalah sebuah 

prestasi tersendiri bagi Indonesia, sebab hanya dalam jangka waktu 10 tahun sejak 
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negara ini merdeka, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebagai bentuk 

pengamalan demokrasi. Terselenggaranya Pemilu 1955 didorong oleh keinginan 

dan desakan-desakan dari golongan demokrat untuk menerapkan sistem demokrasi 

dalam kehidupan bernegara. Semangat untuk menerapkan sistem demokrasi dalam 

kehidupan bernegara itu dianggap sebagai sebuah gagasan cemerlang karena pada 

pasca Proklamasi Kemerdekaan berkumandang, Indonesia sedang meraba-raba 

bayang-bayang kehidupan bernegara di masa mendatang. Akhirnya, Pemilu 1955 

menjadi sebuah eksperimentasi yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa 

Indonesia. Maka tak heran jika banyak penelitian-penelitian yang mengambil topik 

tentang Pemilu 1955. 

 Herbert Feith dalam karyanya yang berjudul The Indonesian Election of 

1955 yang diterbitkan di Indonesia dengan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia 

dengan judul Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, menjadi rujukan yang paling 

banyak digunakan dalam kajian Pemilu 1955. Feith menyajikan narasi seputar 

Pemilu 1955 dengan data-data yang lengkap. Feith juga menyajikan secara runtut 

tahap-tahap terlaksananya Pemilu 1955 yang dapat memberi gambaran tentang 

proses terlaksananya Pemilu 1955 hingga hasilnya. Bahasan yang paling banyak 

diperhatikan dari karya Feith ini adalah pertentangan antar partai politik menjelang 

Pemilu 1955. Namun sebagian besar Feith hanya menyajikan pertentangan antar 

politik di tingkat pusat atau provinsi, tidak banyak berbicara tentang kampanye di 

tingkat yang lebih rendah. 

Berbicara mengenai Pemilu 1955 berikut polarisasi kekuatan politik dan 

pertentangan antar partai politik tentu tidak terlepas dari kondisi sosial-politik tahun 
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1950-an yang menjadi latar belakang sekaligus sebuah arena untuk memperebutkan 

opini masyarakat. Narasi seputar kondisi sosial-politik tahun 1950-an dapat 

ditemukan pada catatan-catatan Boyd R. Compton yang dibukukan dan diterbitkan 

dengan judul Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R Compton. 

Buku ini memuat catatan-catatan Compton ketika tinggal di Indonesia pada 1952-

1956. Compton menulis catatan dengan melakukan pengamatan dan analisis 

terhadap hal-hal yang terjadi di Indonesia tahun 1950-an, khususnya peristiwa-

peristiwa sosial-politik, tak terkecuali Pemilu 1955. Dengan membaca catatan 

Compton ini, dapat dilihat bahwa di era 1950-an, khususnya di tahun-tahun 

menjelang diselenggarakannya Pemilu 1955, partai-partai politik sibuk saling 

menampilkan diri dalam setiap terjadinya peristiwa-peristiwa sosial-politik baik di 

pusat maupun daerah. Upaya menampilkan diri di tengah-tengah masalah yang 

terjadi adalah upaya partai politik dalam merebut opini rakyat. 

Pertarungan antar partai politik untuk memperebutkan simpati dan opini 

rakyat tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga terjadi di media massa, 

seperti yang digambarkan oleh Khanifan Kusuma Putra dalam skripsinya yang 

berjudul Perang Wacana Kampanye Partai Politik di Media Massa pada Pemilihan 

Umum 1955 (Studi Kasus PNI, PKI, Masyumi, dan NU di Jawa Tengah). Dari karya 

Khanifan dapat terlihat bahwa pertarungan wacana dan perebutan opini rakyat juga 

terjadi secara massif di media massa. Media massa akhirnya menjadi instrumen 

pendukung untuk merebut opini rakyat selain kampanye-kampanye yang dilakukan 

secara langsung.  
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F. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian 

sejarah terdiri dari empat tahapan yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. Heuristik adalah tahap pengumpulan data atau sumber. Pada tahap ini 

saya mengumpulkan data dengan proses menggali sumber sejarah yakni sumber 

tertulis. Dalam hal ini saya mengumpulkan sumber tertulis berupa surat kabar dan 

dokumen sezaman yang dikategorikan sebagai sumber primer. Sebagian besar 

sumber primer saya dapat dari Depo Arsip Suara Merdeka yang berupa surat kabar 

dari tahun 1950-1955. Sebagian besar koran-koran Suara Merdeka tahun 1950-

1955 tergolong masih terjaga dengan baik dan dapat terbaca. Sayangnya, ada 

beberapa edisi yang halamannya rusak (robek) dan hilang. Untuk kasus penemuan 

halaman yang hilang, saya tidak bisa memastikan bahwa halaman tersebut memuat 

berita tentang Pemilu 1955 atau bukan. Sedangkan untuk kasus penemuan halaman 

koran yang rusak, sebagian besar bukanlah berita yang saya cari. Ada beberapa edisi 

yang memuat berita terkait Pemilu 1955 yang halamannya rusak, namun berita itu 

bukan memuat fakta Pemilu 1955 di Kota Semarang, melainkan di daerah lain. 

Sementara sumber primer lain saya dapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kota Semarang yang menyimpan data-data tentang hasil Pemilu 1955 di Kota 

Semarang. Data hasil Pemilu 1955 di Kota Semarang yang saya dapatkan di KPU 

Kota Semarang juga dimuat dalam Suara Merdeka yang saya dapatkan di Depo 

Arsip Suara Merdeka. 

 Selain sumber primer, saya juga mengumpulkan sumber sekunder berupa 

buku dan jurnal. Untuk sumber sekunder berupa buku, saya mencari buku yang 
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merupakan hasil penelitian sezaman yang akhirnya saya dapatkan di pameran buku 

dan bazar buku. Beberapa buku lain yang merupakan hasil penelitian sezaman saya 

dapatkan dari pinjaman dosen. Sementara untuk sumber sekunder berupa jurnal, 

saya mendapatkannya dari hasil pencarian saya di internet dan di perpustakaan-

perpustakaan online. 

  Setelah tahap heuristik, saya masuk ke tahap selanjutnya yakni kritik 

sumber. Dalam tahap ini saya melakukan pemilahan sumber mana yang relevan 

untuk digunakan dan mana yang tidak. Dalam metode penelitian sejarah, kegiatan 

ini disebut dengan kritik internal. Setelah melakukan kritik sumber, tahap 

selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta 

yang telah diseleksi di tahap sebelumnya. Setelah melalui tiga tahap tersebut, tahap 

terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah yang akhirnya tersaji dalam 

skripsi ini. 

G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan adalah tata urutan dari seluruh pembahasan yang ada 

dalam tulisan ini. Sistematika penulisan dapat menjadi gambaran garis besar 

tentang pokok bahasan yang diangkat dalam skripsi ini. 

 Skripsi ini terbagi atas lima bab. Bab satu merupakan pendahuluan berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan. Bab dua berisi tentang 

deskripsi kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an yang juga memuat latar 
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belakang mengapa Pemilu 1955 terselenggara di Indonesia serta bagaimana 

aktivitas partai-partai politik di tengah kondisi sosial-politik Indonesia 1950-an. 

Pembahasan tersebut menjadi pengantar untuk memasuki pembahasan di bab 

selanjutnya. Bab tiga berisi tentang bagaimana partai-partai politik yang menjadi 

studi kasus dalam penelitian ini dalam melakukan kampanye di Kota Semarang. Di 

bagian awal bab tiga juga dijelaskan bagaimana kondisi sosial-politik Kota 

Semarang menjelang diselenggarakannya Pemilu 1955. Penjelasan tersebut 

menjadi setting kondisi sebelum menyinggung tentang bagaimana kampanye 

partai-partai politik. Bab empat berisi tentang hasil Pemilu 1955 di Kota Semarang 

baik hasil-hasil sementara dan hasil resmi. Bab terakhir, yakni bab 5 adalah bagian 

penutup yang berisi kesimpulan. Di bab ini, pembahasan dari penelitian ini ditarik 

kesimpulannya. 
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BAB II 

KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA 1950-1955:  

SEBUAH PANGGUNG BAGI PARTAI-PARTAI POLITIK  

UNTUK MENJARING MASSA 

 

Periode 1950an, terutama masa sebelum tahun 1959 atau yang lebih dikenal 

sebagai periode “Demokrasi Parlementer” merupakan masa-masa ketika Indonesia 

sebagai negara baru sedang meraba-raba perwujudan demokrasi di masa depan. 

Sebab, sejak proklamasi kemerdekaan, gambaran tentang masa depan demokrasi 

itu masih belum menentu. Maka tak heran jika di periode Demokrasi Palementer, 

terutama masa-masa sebelum Pemilu 1955 diselenggarakan, banyak bermunculan 

peristiwa-peristiwa politik yang tegang. Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di 

masa-masa sebelum Pemilu 1955 itu, sedikit-banyak mempengaruhi peta kekuatan 

politik di Indonesia. 

 Beberapa minggu setelah Republik Indonesia berdiri, gejala 

authoritarianism mulai membayang dalam pemerintahan, terutama karena presiden 

harus menggenggam  dua kekuasaan pokok sekaligus, eksekutif dan legislatif—

sebelum MPR dan DPR terbentuk. Kabinet yang disusun Soekarno-Hatta pada 4 

September 1945, sejak mereka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 

18 Agustus 1945, pun dinilai masih berbau Jepang. Karena kabinet itu sebagian 

besar terdiri baik dari kepala-kepaala departemen (bucho) maupun dari penasehat 

(sanyo) yang berasal dari masa Jepang.7  

                                                 
7Compton, Op. Cit., hlm. xvi (Pangantar Fachry Ali). 
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Gejala authoritarianism itu dengan cepat direspon oleh kelompok 

pendukung demokrasi liberal, yang dalam perspektif mereka adalah untuk 

membersihkan sisa-sisa pengaruh fasisme Jepang dan untuk menyelamatkan 

Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Tokoh utama dalam konteks ini adalah 

Sutan Syahrir. Dia adalah orang yang paling gencar menyuarakan keresahannya 

atas gejala “yang mengancam” itu. Syahrir bahkan menerbitkan sebuah pamplet

yang mengkritik secara pedas warna fasisme Jepang dalam pemerintahan negara 

baru itu. “Negara Republik Indonesia”, ujarnya dalam pamplet itu, “yang telah kita 

manfaatkan sebagai alat revolusi rakyat, harus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk 

perjuangan demokrasi penuh, yang akan meletakkan dasar pada seluruh badan 

pemerintahan negara hak-hak dasar rakyat, yaitu kebebasan berpikir, berbicara, 

beragama, bermata-pencaharian, berpendidikan, berpartisipasi dalam pembentukan 

dan penentuan struktur negara dan pemerintahannya, melalui hak untuk memilih 

(wakil-wakil) dan dipilih di dalam seluruh lembaga yang ada dalam negara.”8

 Nada kritik Syahrir adalah sinyal ketidaksepakatan dengan sistem 

pemerintahan yang sedang berjalan, yakni sistem presidensil. Syahrir dan kelompok 

pendukungnya menghendaki bahwa demokrasi harus ditemukan dan dipakai dalam 

kehidupan bernegara. Kaum demokrat juga mendesak agar pemerintah membangun 

sistem banyak partai untuk menggantikan sistem partai tunggal yang dinilai tidak 

demokratis. Dalam konteks ini, Soekarno-Hatta mendukung usul Syahrir dan kaum 

demokrat untuk membangun sistem banyak partai. 

                                                 
8Ibid, hlm. xvii. 
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Pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) resmi 

dibentuk. Dengan dibentuknya badan ini berarti tugas PPKI telah berakhir. Dalam 

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa Komite Nasional adalah 

sebuah badan yang bertugas membantu presiden menjalankan kekuasaan MPR, 

DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Berarti, KNIP hanya 

merupakan lembaga pembantu eksekutif. Pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok 

pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang 

kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang lesgislatif.9 Pada 16 

Oktober 1945, Hatta, atas nama Soekarno dan dirinya sendiri mengumumkan secara 

resmi bahwa KNIP memperoleh kekuasaan eksekutif penuh bersama dengan 

presiden. Ini berarti seluruh legislasi harus disetujui KNIP dan presiden.10

 Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat yang 

dikenal dengan Maklumat 3 November yang mendorong pembentukan partai-partai 

politik sebagai bagian dari demokrasi. Dengan demikian, segenap aliran dalam 

masyarakat dapat terwadahi dan terakomodasi. Dalam Maklumat ini, disebutkan 

dengan jelas bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada Januari 1946. Akan 

tetapi, rencana pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946 

tidak pernah terealisasi karena berbagai faktor, di antaranya adalah ketidaksiapan 

pemerintah karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan pemilu dan akibat rendahnya stabilitas keamanan 

negara. Sedangkan faktor dari luar tentu saja adalah situasi politik dunia yang 

                                                 
9Marwati Djoened Poesponegoro (ed), Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2009), hlm. 163. 

10George Mc Turnan Kahin dalam Compton, op.cit., hlm. xviii. 
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mengharuskan Indonesia kembali terlibat dalam peperangan.11 Berdirinya partai-

partai politik diikuti dengan berubahnya sistem pemerintahan dari sistem 

presidensial menjadi sistem parlementer, dalam arti kabinet bertanggung jawab 

kepada KNIP yang selama perang Kemerdekaan berfungsi sebagai dewan 

perwakilan rakyat.12 

 Meski rencana pemilu pada Januari 1946 tidak terealisasi, banyak partai-

partai politik yang lahir sebagai respon dari Maklumat No. X. Dengan demikian, 

kekhawatiran kaum pendukung demokrasi liberal yang tidak setuju dengan adanya 

partai tunggal telah lenyap, meski pemilu belum terselenggarakan. Paling tidak, 

wacana tentang akan diselenggarakannya pemilu telah berhembus. 

 Demikianlah pada akhirnya proses perjalanan peristiwa yang berlangsung 

masa itu telah menghapuskan kabut kesangsian “kepercayaan” politik kaum

“demokrat” Indonesia. Sistem “demokrasi parlementer” atau lebih dikenal—walau 

dengan kesan negatif—“demokrasi liberal”, akhirnya dikenakan segera setelah

penyerahan kedaulatan dan tegaknya Republik Indonesia Serikat yang kemudian 

diubah menjadi  Republik Indonesia. Maka periode lima-puluhan, masa yang 

menerima hasil akhir dari “pergulatan” politik di penghujung dekade 40-an itu, 

bukan saja ditandai dengan pemberlakuan sistem demokrasi parlementer, tetapi di 

atas itu mewarisi “kemenangan” demokrasi.13 

                                                 
11Lihat: Fiska Friyanti, Skripsi: “Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional

Indonesia” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005), hlm. 43. 

12Poesponegoro (ed), op.cit., hlm. 203. 

13Compton, op.cit., hlm. xx. 
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A. Lahirnya Partai-Partai Politik 

Lahirnya partai-partai politik di Indonesia adalah respon atas keluarnya 

Maklumat 3 November 1945. Maklumat 3 November itu memang mendorong 

pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh dorongan-dorongan kaum demokrat yang mendesak 

pemerintah untuk segera menyelenggarakan pemilu. Akhirnya, pasca keluarnya 

Maklumat 3 November 1945 tersebut, banyak partai-partai politik lahir. 

 Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tersebut disambut antusias 

sehingga dalam waktu singkat telah terbentuk sekitar 40 partai politik.14 Selain 

banyak bermunculan partai politik baru, partai-partai politik yang sudah ada sejak 

sebelum kemerdekaan juga bangkit kembali. Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 

November 1945 itu melegitimasi partai-partai lama yang dilarang pada masa 

kolonial Belanda dan pendudukan Jepang itu untuk bangkit kembali. Partai-partai 

lama yang bangkit kembali pasca keluarnya Maklumat tersebut di antaranya adalah 

Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Sedangkan Partai-partai lain yang terbentuk, baik merupakan partai baru maupun 

kelanjutan dari partai politik yang telah ada sebelum kemerdekaan di antaranya 

adalah Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiah 

(PERTI), Partai Katholik, Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Rakyat Indonesia 

(PRI), Partai Banteng Republik Indonesia, Partai Rakyat Nasional, Partai Wanita 

                                                 
14Jimly Asshidiqie dalam Muchamad Ali Safa’at, Disertasi. “Pembubaran Partai Politik di

Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)”

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 130. 
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Rakyat, Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), 

Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Tani 

Indonesia (PTI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak 

(Murba), Partai Buruh Indonesia, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), 

Partai Demokrat Tionghoa, dan Partai Indo Nasional.15    

 Walaupun pada masa awal kemerdekaan belum dapat dilaksanakan 

pemilihan umum hingga 1955, namun partai politik telah mewarnai kehidupan 

nasional. Partai-partai politik di awal kemerdekaan telah memiliki pengaruh besar 

baik dalam parlemen maupun pemerintahan. Komite Nasional Indonesia Pusat 

(KNIP) yang pada awalnya berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 

membantu Presiden menjalankan kekuasaan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan 

DPA, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 

kedudukannya menjadi parlemen. Maklumat tersebut, menyatakan bahwa KNIP 

sebelum terbentuknya MPR dan DPR, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut 

menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta menyetujui bahwa 

pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja yang dipilih dari dan oleh 

KNIP.16 

 Komposisi anggota KNIP dari unsur partai politik pada awalnya adalah 

Masyumi 35 anggota, PNI 45 anggota, Partai Sosialis 35 anggota, PBI 6 anggota, 

Parkindo 4 anggota, PKRI 2 anggota, dan PKI 2 anggota. Berdasarkan PP Nomor 

6 Tahun 1946, wakil partai politik meningkat menjadi Masyumi 60 anggota, PNI 

                                                 
15Lihat ibid, hlm. 130-132. 

16Ibid, hlm. 132-133. 
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tetap, Partai Sosialis tetap, PBI 35 anggota, Parkindo 8 anggota, PKRI 4 anggota, 

dan PKI 35 anggota.17 

 Pengaruh partai politik juga sangat kuat dalam pemerintahan seiring dengan 

sistem parlementer yang dijalankan berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 

Nopember 1945. Berdasarkan sistem parlementer, pemerintahan dijalankan oleh 

kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pembentukan kabinet 

dilakukan dengan persetujuan KNIP sebagai parlemen Indonesia saat itu. Bahkan, 

menteri sebagai satu kesatuan kabinet maupun secara sendiri-sendiri 

bertanggungjawab kepada KNIP. KNIP menentukan pembentukan dan jatuhnya 

kabinet.18 

 Sejak kemunculannya, patai-partai politik saling menunjukan 

keberadaannya di tengah masalah-masalah sosial, politik, maupun ekonomi yang 

sedang dihadapi Indonesia. Terkadang mereka muncul dengan memberi solusi 

ataupun jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Tak jarang pula meeka saling 

menjatuhkan satu sama lain. Hal ini terjadi sampai Pemilu 1955 akan 

diselenggarakan. Kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an seolah-olah 

menjadi arena pertarungan wacana bagi mereka. Terlepas mereka melakukan itu 

dengan kesadaran kampanye atau tidak, akan tetapi jika itu terjadi disaat wacana 

pemiilu berembus, maka bukan tidak mungkin itu adalah upaya mereka untuk 

menjaring simpati rakyat. Penelitian ini tidak membahas semua partai politik 

                                                 
17Ibid, hlm. 133. Pembahasan lebih lengkap dan mendalam tentang KNIP dan kabinet pada 

1945 hingga 1950, lihat: Deliar Noer & Akbarsyah, KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, 

Parlemen Indonesia 1945-1950, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005). 

18Ibid, hlm. 133. 
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peserta pemilu 1955, akan tetapi hanya mengambil beberapa partai politik dari 

sekian banyak partai politik peserta pemilu 1955. Partai politik yang menjadi studi 

kasus dalam penelitian ini adalah PNI, PKI, NU, dan Masyumi. 

B. PNI dan Sepak Terjangnya di Kabinet 

 PNI adalah salah satu partai besar yang memiliki sepak terjang menonjol 

dalam dinamika politik Indonesia era 1950-an. Partai ini memiliki kekuatan yang 

besar dalam basis massa di akar rumput. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh 

kebesaran nama Sukarno yang ada dalam bayang-bayang partai bertanda gambar 

banteng ini, meski sebenarnya Sukarno tidak ada dalam tubuh partai ini. Sebagai 

seorang Presiden, Sukarno memiliki keterbatasan untuk ada dalam salah satu partai 

politik. Akan tetapi, PNI memang banyak mengusung ide-ide dan gagasan Sukarno 

sebagai ideologi partai. Jika ada anggapan bahwa PNI adalah partai Sukarno, itu 

bagian dari strategi PNI dalam upayanya menarik massa, mengingat nama Sukarno 

memang memiliki daya pikat yang kuat. Sampai menjelang diselenggarakannya 

Pemilu 1955, PNI konsisten menjual nama Sukarno dalam kampanyenya. 

 Sebagai partai “nasionalis-revolusioner”, PNI tampaknya terlalu terpukau

dengan gagasan-gagasan Sukarno, sehingga bagaimanapun juga, slogan-slogan 

ideologis mereka tak bisa dipisahkan dengan apa yang telah diungkapkan Soekarno. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ideologis, PNI tak mandiri.19

Sebagai akibatnya, walau besar, dalam melancarkan aksi-aksinya yang berlingkup 

                                                 
19Compton, op. cit., hlm. iii (pengantar Fachry Ali). 
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nasional, PNI lebih banyak tergantung pada dukungan kekuatan-keuatan di luar 

dirinya.20 

Jejak eksistensi PNI di era Demokrasi Parlementer bisa kita lacak dari fakta 

bahwa pernah ada tiga kabinet yang dikepalai oleh wakil dari PNI, yakni Kabinet 

Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), dan Kabinet Ali 

Sastroamidjojo II (1956-1957), dua pertama adalah kabinet pada masa sebelum 

Pemilu 1955 dan yang terakhir adalah kabinet hasil Pemilu 1955. Capaian-capain 

PNI tersebut tentu tidak diraihnya dengan jalan yang mulus, justru sebagai partai 

besar dan memiliki bassis massa yang juga besar, PNI bekerja keras untuk 

mempertahankan diri dalam lingkaran politik 1950-an yang terpolarisasi tajam. 

Upaya mempertahakan diri tersebut menjadi hal penting mengingat PNI memiliki 

lawan-lawan politik yang tidak bisa dianggap remeh, seperti: Masyumi, PSI, dll. 

Kiprah PNI dalam panggung politik nasional era 1950-an meninggalkan 

catatan-catatan baik dan buruk. Pada kesempatan pertama mereka menduduki kursi 

Perdana Menteri dengan salah satu wakilnya yakni Wilopo, PNI tidak memiliki 

prestasi yang bagus. Banyak kendala yang membuat partai ini harus mengakui 

catatan buruknya. Dari sekian permasalahan yang dihadapi Kabinet Wilopo, 

Peristiwa 17 Oktober 1952 dan kasus agraria di Sumatera Utara mungkin menjadi 

dua permasalahan yang paling disorot oleh publik dan menggoyahkan kabinet ini, 

meski permasalahan-permasalahan lain—selain dua permasalahan yang telah 

disebutkan sebelumnya—sebenarnya juga menjadi permasalahan yang serius bagi 

Kabinet Wilopo seperti misalnya dengan munculnya gerakan-gerakan separatisme 

                                                 
20Ibid, hlm. iv. 
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di tingkat daerah. Sebenarnya, insiden 17 Oktober tersebut menyasar Parlemen, 

akan tetapi secara otomatis kasus ini tentu juga berdampak pada goyahnya kabinet. 

Keadaan kabinet yang sedang goyah tersebut kemudian ditimpa kembali dengan 

permasalahan tanah di Sumatra Utara atau yang dikenal dengan Peristiwa Tanjung 

Morawa. Sebuah mosi tidak percaya atas program distribusi tanah di Sumatera 

Utara diajukan ke Parlemen oleh Sidik Kertapati. Ketika Komite Sentral PNI 

memutuskan mendukung prinsip-prinsip umum mosi Kertapati, Masyumi 

mengumumkan bahwa ia akan menarik menteri-menterinya dari kabinet. Keadaan 

yang demikian semakin membuat Kabinet Wilopo mendekati kejatuhan, akhirnya 

pada 4 Juni 1953 mimpi buruk itu benar-benar terjadi dan kabinet menyerahkan 

mandatnya.21 

PNI kembali masuk ke dalam kabinet ketika salah satu tokohnya yakni Ali 

Sastroamijoyo menjadi Perdana Menteri pada tahun 1953 menggantikan 

Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Pada era kepemimpinan Ali, Masyumi tidak 

masuk dalam susunan kabinet. Hal ini memunculkan asumsi bahwa pertentangan 

antara dua partai ini tajam. Pertentangan ini akan semakin jelas terlihat ketika kedua 

partai ini saling serang dengan cara memutar isu kegagalan program kerja kabinet 

lawan dan membanggakan keberhasilan program kerja kabinet masing-masing. 

Perseteruan ini terjadi hingga menjelang pemilu 1955 diselenggarakan. Perseteruan 

kedua partai ini merupakan upaya mereka masing-masing untuk membangun citra 

di masyarakat sebagai persiapan menghadapi Pemilu 1955. 

                                                 
21Ibid., hlm. 3-49. 
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C. Tugas Ganda PKI 

 Pada masa menjelang pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) 

dihadapkan pada masalah-masalah internal partai yang cukup merepotkan. PKI 

juga menanggung citra buruk partai pasca Peristiwa Madiun 1948.22 Di 1950-an, 

PKI dipimpin oleh D.N. Aidit.23 Kepemimpinan Aidit atas PKI telah membawa 

partai tersebut pada suatu arah yang jelas-jelas berbeda dengan sebagian besar para 

pendahulunya, yang telah memberinya sentuhan khas Indonesia dengan jelas.24

 Kepemimpinan Aidit sekawan memikul beban ganda. Mereka harus 

merevitalisasi partainya dan di waktu yang sama ikut mencari solusi, agar rasa 

frustasi dalam masyarakat tidak semakin akut. Karena itu, sejak 1951 PKI 

merancang aneka program dan propaganda untuk menumbuhkan citra positif 

terhadap partai. PKI berusaha mencitrakan dirinya sebagai partai yang nasionalis, 

demokratis, dan anti-kolonial. 

 Setelah pergantian kepemimpinan PKI pada awal 1951, orientasi partai pun 

dirumuskan kembali. Secara simultan PKI melakukan perbaikan-perbaikan internal 

organisasi dan bergerak mengupayakan pemecahan masalah-masalah nasional. 

Kerja internal partai dilakukan dengan memperbarui orientasi partai. Dalam 

pandangan kelompok Bintang Merah, watak eksklusif partai yang diusung Alimin 

                                                 
22Fadrik Aziz Firdausi, Njoto: Biografi Pemikiran 1951-1965, (Tangerang Selatan: Marjin 

Kiri, 2017), hlm. 34. 

23Boyd. R. Compton menyebut D.N. Aidit sebagai tunas baru pemimpin komunis Indonesia 

yang paling cemerlang. Lihat: Compton, op. cit, hlm. 34. 

24Peter Edman, Komunisme Ala Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah 

Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965 (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm. 3. 
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adalah sebuah strategi yang malah membuat PKI tidak populer. Karena itu, 

kepemimpinan Aidit memiliki orientasi bahwa PKI harus dikembangkan menjadi 

organisasi berbasis massa yang kuat secara struktural. Artinya, partai harus mampu 

menggaet massa dalam kuantitas besar sekaligus juga memiliki bangunan struktur 

organisasi yang kokoh. 

 Tiga serangkai kepemimpinan Aidit-Lukman-Njoto mendasarkan 

gerakannya pada analisis-analisis Musso tahun 1948 ditambah pengalaman gerakan 

komunis Tiongkok. Strategi yang dikembangkan oleh Aidit sekawan kemudian 

disebut sebagai Front Persatuan Nasional (FPN). FPN adalah sebuah aliansi inklusif 

yang dibentuk dengan dasar kerjasama antara kelompok buruh, tani, borjuasi kecil, 

borjuasi nasional.25 Kepemimpinan Aidit sekawan juga mengembangkan organisasi 

PKI yang lebih mangkus dan berdisiplin tinggi. PKI pada masa-masa ini belum 

memusatkan perhatiannya pada perolehan jabatan penting, tetapi mencoba 

memperkuat basisnya di level akar rumput. Strategi PKI adalah agitasi masif pada 

kaum buruh di kota dan perkebunan serta kalangan petani yang rudin 

penghidupannya.26 

 Kalau keberhasilan suatu kebijakan front nasional bergantung pada kearifan 

para pemimpin partai dalam memilih klaim dan slogan-slogan yang tepat, maka 

pimpinan PKI sudah lebih arif. Menghadapi sejumlah persoalan pokok, PKI 

                                                 
25Yozar Anwar, Protes Kaum Muda! (Jakarta: Variasi Jaya-Kartini Group, 1982), hlm. 123-

124 yang juga dikutip dalam Fadrik Aziz Firdausi, op. cit., hlm. 35. 

26Fadrik Aziz Firdausi, op. cit., hlm: 35. Lihat juga: Herbert Feith, op. cit., hlm. 13-14. 
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sekarang berpandangan lebih jauh, tak lagi tolol seperti 1948, ketika ia 

memberontak dan menista nama Sukarno.27 

 Berkat organisasi dan strategi yang efektif itu, PKI berhasil meraih capaian 

mengesankan. Bukti paling sahih keberhasilan strategi politik PKI adalah 

meningkatnya jumlah anggota secara bertahap. Pada tahun pertama sejak CC PKI 

mengeluarkan Resolusi Perluasan Keanggotaan Partai pada 1952, jumlah anggota 

partai bertambah signifikan dari 8.000 orang menjadi lebih dari 100.000 orang. 

Lantas dalam 1953 meningkat lagi menjadi 170.000 orang. Capaian ini terus 

meroket. Pada november 1954, pimpinan PKI mengeluarkan pernyataan bahwa 

partai telah mampu merangkul hampir 500.000 orang anggota dan calon anggota.28

 Sebagai suatu partai yang memimpikan memiliki basis pada masyarakat 

petani, sudah semestinya apabila kebijakan-kebijakan PKI dibumikan pada 

tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat petani (misalnya saja 

kampanye tentang land reform).29 Dalam beberapa kesempatan, di tengah dinamika 

sosial-politik yang terjadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PKI 

menampilkan diri sebagai wujud aktualisasi ideologi partai dan upaya menjaring 

massa. Sejak meletusnya Perang Korea, tingkat kemakmuran merosot tajam, masa-

masa yang relatif sulit memukul petani, buruh perkebunan, dan “karyawan

                                                 
27Compton, op. cit., hlm. 34-35. 

28Fadrik Aziz Firdausi,  op. cit., hlm: 35-36. Sementara Feith dalam buku Pemilu 1955 di 

Indonesia mencatat bahwa jumlah anggota PKI seluruhnya adalah 7.910 pada awal 1952, 165.206 

pada Maret 1954, dan meningkat menjadi 1.000.000 Februari 1956. Lihat: Herbert Feith, op. cit.,

hlm: 34. Menurut M.C. Ricklefs, perkembangan PKI sangat menakjubkan, sebab dari Maret hingga 

November 1954 jumlah anggota PKI meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000. Lihat: 

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 374. 

29Fadrik Aziz Firdausi, ibid, hlm: 4-5. 



27 

perusahaan-perusahaan nasional”. Kebijakan PKI hanyalah menampilkan diri 

sebagai sahabat yang andal bagi ketiga kelompok itu, dan menggambarkan bahwa 

semua kesulitan ekonomi sumbernya adalah rencana busuk para kapitalis asing dan 

pemerintah Indonesia yang tersandera. Sekali lagi, apa yang dilakukan PKI tersebut 

adalah wujud aktualisasi ideologi partai dan upaya menjaring massa. Dalam konflik 

tanah Sumatera Utara (Tanjung Morawa) misalnya, kaum komunis mampu 

memimpin perlawanan terhadap pemerintah melalui organisasi-organisasi “front”-

nya dan berkat program agraria yang terumus baik.30 Upaya-upaya PKI untuk 

menampilkan diri dalam kasus-kasus semacam itu sedikit banyak telah memberi 

kesan terhadap massa. Secara tidak langsung, PKI telah melakukan komunikasi 

politik dengan gaya dan model khas mereka  sebagai ikhtiar untuk menjaring massa 

sebanyak-banyaknya. 

D. Partai NU dalam Lingkaran Kekuasaan 

 Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam’iyah yang didirikan pada 31 Januari 

1926 di Surabaya yang dipelopori oleh ulama yang berpusat di pesantren-pesantren. 

Organisasi ini memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan 

yang sudah ada sejak abad pertengahan yang disebut Ahlussunnah Wal Jama’ah

yang memegang teguh empat mazhab dalam bidang fikih.31  

                                                 
30Compton, op. cit., hlm. 35. 

31Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Sidoarjo: Al Maktabah, 2011), Hlm. 

2. Dikutip juga dalam: Akhmad Sayuti, Skripsi. “Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama di

Semarang Tahun 1952-1979” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm: 43. 
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NU keluar dari keanggotaan Masyumi dan memilih untuk menjadi partai 

politik sendiri pada tahun 1952. Keputusan NU untuk keluar dari Masyumi dan 

menjadi partai politik dituangkan dalam Muktamar NU ke-19 di Palembang.32

Dengan demikian, NU telah menjadi Partai NU dan harus mempersiapkan segala 

sesuatunya untuk menghadapi Pemilihan Umum 1955. 

 Perubahan status dari jam’iyah menjadi partai, membuat NU menambah 

orientasi yang mulanya hanya menitikberatkan pada kegiatan sosial dan 

keagamaan, kemudian harus bertambah pada masalah-masalah politik juga. 

Perubahan juga terjadi pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

(ART), berubah dari jam’iyah menjadi AD/ART Partai NU. Bedasarkan AD/ART 

tersebut, NU merupakan partai politik yang berazazkan agama Islam, memiliki 

tujuan menegakkan syariat Islam dengan melaksanakan hukum-hukum Islam dalam 

masyarakat sesuai salah satu dari empat mazhab yang dianut.33 

 Dalam dinamika politik tahun 1950an yang penuh dengan ketegangan, NU 

cukup dapat dilihat di permukaan. Sebagai kekuatan baru yang memiliki basis 

massa Islam di pedesaan, NU cukup diperhitungkan keberadaannya oleh partai-

partai lain dalam menggalang kekuatan. Dari sana sebenarnya, NU cukup mendapat 

panggung untuk menunjukkan bahwa NU telah benar-benar siap menghadapi 

panasnya panggung politik nasional waktu itu. Paling tidak secara perlahan, NU 

telah mengikis pandangan skeptis dan keraguan publik yang menganggap NU tidak 

cakap dalam urusan politik karena sifatnya yang dikenal konservatif—pandangan 

                                                 
32Lihat: Akhmad Sayuti, op.cit, hlm. 45. 

33Anggaran Dasar Partai NU 1952 (Lampiran IV Martin Van Bruinessen, NU dan Tradisi, 

Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: Lkis, 1998), hlm. 307. 
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semacam ini terutama muncul dari golongan Islam modernis (pembaharu), yang 

membuat NU kecewa dan memutuskan untuk menjadi partai sendiri. 

 Dalam struktur Kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI), yang tidak satu pun terisi 

oleh wakil dari Masyumi, NU ditarik dan dijatah tiga kursi dalam kabinet, yakni 

Wakil Perdana Menteri, Kementrian Agama dan Kementrian Pertanahan. Terlepas 

dari apakah struktur kabinet tersebut merupakan wujud dari pertentangan dan 

sentimen antara PNI dan Masyumi atau tidak, yang jelas ini dapat menjadi bukti 

bahwa NU juga diperhitungkan meski dianggap partai kecil dan konservatif.34

 Nampaknya, NU menjadi partai yang mudah menerima ajakan kerja sama 

dengan partai apapun. Sejak menjadi partai politik, NU selalu masuk dalam susunan 

kabinet meski tengah terjadi polarisasi politik yang cukup panas. NU juga 

nampaknya dapat mengendalikan sentimen-sentimen pribadi dan dendam masa 

lalunya dengan partai lain. Sikap NU yang demikian menurut pandangan penulis 

adalah upaya untuk menjaga eksistensi NU sebagai partai politik dengan tetap 

membawa karakteristik dan ideologinya. Seperti apa yang kita ketahui sebelumnya, 

bahwa dalam susunan Kabinet Ali, NU ada di dalamnya. Dalam susunan kabinet 

tersebut, terdapat beberapa orang dari sayap kiri.35 Hal ini membuat NU mendapat 

serangan tuduhan sebagai partai “kafir” yang berhembus di tingkat daerah, meski

tidak membawa dampak besar bagi eksistensi NU. Tuduhan tersebut segera 

                                                 
34Untuk susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo, lihat: Compton, op. cit., hlm. 42. 

35Sayap kiri yang dimaksud bukan PKI. Sebab dalam Kabinet Ali, PKI tidak menduduki satu 

pun kursi. Akan tetapi memang, beberapa kementrian penting dipegang kawan-kawannya dari sayap 

kiri. Hal ini karena berkaitan dengan kebijakan komunis waktu itu yang lebih menekankan untuk 

mencari kawan dan pengaruh daripada menduduki kekuasaan. Lihat: Compton, ibid., hlm. 41.  
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ditangkis oleh NU lewat klarifikasi dari anggota PBNU ketika rapat umum di 

Solo.36 

 Ketika Kabinet Ali digantikan Kabinet Burhanudin Harahap (Masyumi), 

giliran PNI yang tidak dimasukan dalam susunan kabinet. NU ada dalam susunan 

kabinet ini dan mendapat dua kursi kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri 

dan Kementerian Agama. Hal ini menjadi bukti bahwa NU dapat mengendalikan 

sentimen pribadinya dengan Masyumi sekaligus menjadi bukti bahwa NU 

diperhitungkan dalam panggung politik nasional.  

 Selama proses transformasinya menjadi partai, NU melakukan program 

untuk menambah massa lewat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Langkah 

yang diambil PBNU adalah perluasan keanggotaan secara cepat, penghidupan 

kembali dan membuka cabang-cabang baru, pembentukan berbagai sub-bidang 

baru untuk melayani kelompok pendukung khusus seperti buruh dan mahasiswa, 

penerbitan media massa, dan pembangunan basis dana yang kuat.37 Langkah-

langkah tersebut dilakukan sebagai upaya Partai NU mempersiapkan diri untuk 

bergelut di kancah politik nasional, khususnya Pemilu 1955. 

 Partai NU juga mempersiapkan segala teknis untuk menghadapi Pemilu 

1955 dengan membentuk dewan khusus yang menangani masalah pemilu yang 

bernama Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu). Lapunu 

bertanggung jawab untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan 

pemilu, termasuk pengaturan logistik, pelatihan juru kampanye, perumusan 

                                                 
36Suara Merdeka tanggal 9 Maret 1955. 

37Greg Fealy dalam Akhmad Sayuti, op.cit., hlm. 52. 
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strategi, penyusunan dan pemeriksaan daftar para calon, pengumpulan dana, 

hubungan dengan pejabat yang berwenang, dan pengumpulan hasil dari 

pemungutan suara.38 

E. Masyumi Tetap Berjalan 

Sebelum menjadi partai politik, Masyumi merupakan sebuah organisasi 

yang mewadahi para ulama dan cendekiawan muslim. Istilah Masyumi muncul 

bersamaan dengan berdirinya organisasi tersebut pada masa pendudukan Jepang, 

tepatnya pada tahun 1943. Sebelumnya, organisasi ini bernama Majelis Islam A’la

Indonesia (MIAI) yang didirikan pada tahun 1937. Ketika Jepang menduduki 

Nusantara, MIAI dibubarkan dan diganti nama menjadi Masyumi sebagai respon 

atas kebijakan pemerintah Jepang.  

 Masyumi diisi oleh organisasi-organisasi Islam seperti: Muhammadiyah, 

NU, Persatuan Islam, dll. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 

pada 17 Agustus 1945 dan kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945, Masyumi dengan cepat merespon 

maklumat tersebut dengan memantapkan diri menjadi partai politik.39 Segera 

                                                 
38Ibid, hlm. 58. 

39Keputusan ini diambil ketika Muktamar di Yogyakarta pada 7-8 November 1945 yang 

dihadiri tokoh-tokoh Islam. Muktamar tersebut memutuskan beberapa hal, yakni: Pertama, Masyumi 

merupakan partai politik Islam. Kedua, Masyumi merupakan satu-satunya partai politik di kalangan 

umat Islam. Ketiga, memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad fi sabilillah dalam melawan 

segala bentuk penjajahan. Keempat, memperkuat pertahanan Negara Indonesia dengan menyusun 

Barisan Sabilillah di daerah-daerah. Kelima, memilih Dr. Soekiman sebagai ketua, dan wakil ketua 

masing-masing Abikusno dan Wali Al Fatah. Lihat: Insan Fahmi Siregar, “Sejarah Pertumbuhan

dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)” dalam Thaqafiyyat. Vol: 14, No: 1, 2013. hlm. 

90-91. 
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setelah maklumat tersebut keluar, banyak partai-partai politik lahir tak terkecuali 

Partai Masyumi. 

 Kepengurusan Partai Masyumi terdiri dari Pimpinan Partai dan Majelis 

Syuro. Pimpinan Partai merupakan lembaga eksekutif yang membuat pernyataan 

politik, dan memutuskan kebijakan partai. Majelis Syuro merupakan lembaga 

penasehat yang berfungsi untuk memberi nasehat dan fatwa kepada Pimpinan Partai 

dalam pekerjaan partai secara garis besar. Susunan kepengurusan partai didominasi 

oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan Barat, misalnya Dr. Soekiman. 

Sementara Majelis Syuro diisi oleh para ulama yang mewakili organisasi-organisasi 

keislaman, seperti K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahid Hasyim dari NU, dan Ki 

Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah.40 

 Dengan komposisi yang terdiri dari unsur-unsur organisasi Islam di 

dalamnya, tak menjadi heran jika Masyumi memiliki kekuatan politik yang luar 

biasa dan menjadi partai besar saat itu. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari identitas 

yang diusung Masyumi sebagai partai politik Islam yang secara otomatis menjadi 

simbol kalangan muslim Indonesia. 

 Persatuan organisasi-organisasi Islam dalam Masyumi ternyata tidak 

bertahan lama. Pergolakan-pergolakan kecil dalam tubuh Masyumi tidak bisa 

dihindarkan dan bermuara pada munculnya perpecahan. Pada 1952, NU 

menyatakan keluar dari keanggotaan Masyumi dan memilih untuk menjadi partai 

politik sendiri. Dengan demikian, mau tidak mau, Masyumi jelas kehilangan satu 

kekuatan pada dirinya. Meski demikan, Masyumi tetap berjalan tanpa NU. 

                                                 
40Insan Fahmi Siregar, ibid., hlm. 91. 



33 

Sebagai partai yang dianggap besar, Masyumi memiliki orang-orang yang 

dapat menempati posisi strategis dalam struktur kabinet di era Demokrasi 

Parlementer. Dua kabinet pertama di era Demokrasi Parlementer dikepalai oleh 

orang Masyumi yang sangat berperan, yakni Natsir dan Sukiman. Keduanya adalah 

Perdana Menteri yakni pada Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman 

(1951-1952). Kemudian pada 1955, Masyumi kembali mendapat posisi strategis di 

kabinet dengan menjabatnya salah satu kadernya, yakni Burhanuddin Harahap 

sebagai Perdana Menteri.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memasuki babak baru dalam 

sejarahnya. Sebagai negara yang masih belia, Indonesia dihadapkan pada kenyataan 

yang pelik yakni kegalauan dalam penentuan dan penyesuaian bentuk 

pemerintahan. Kegalauan ini membawa Indonesia pada perdebatan yang tidak jauh 

dari masalah-masalah tersebut. Di antara masalah-masalah yang menjadi 

perdebatan, perwujudan demokrasi ke depan adalah masalah yang dapat dikatakan 

paling banyak menyita perhatian dan pikiran. Sebab, gambaran tentang perwujudan 

demokrasi Indonesia ke depan sedang belum menentu. Masalah ini paling gencar 

dihembuskan oleh golongan demokrat yang banyak mengkritisi praktik kekuasaan 

pada saat itu. Mereka mengkhawatirkan praktik kekuasaan dan bentuk 

pemerintahan pada saat itu akan membahayakan kehidupan demokrasi Indonesia 

ke depan. Mereka menyoroti gejala authoritarianism yang mulai muncul pada 

praktik pemerintahan pada saat itu. Pada waktu yang sama, di saat kritik atas praktik 

pemerintahan dilontarkan, desakan untuk segera menyelenggarakan pemilihan 

umum juga dikirim pada pemerintah. 

 Perdebatan-perdebatan yang dipantik oleh golongan demokrat tersebut 

membawa Indonesia pada kondisi politik yang tegang. Beruntungnya, situasi dan 

kondisi tersebut tidak menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan 

Indonesia yang sedang menanam semangat persatuan yang tinggi. Situasi dan 
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kondisi itu hanya membawa suasana perdebatan yang berkisar pada sikap dan solusi 

apa yang dapat ditempuh untuk menanggulangi gejala authoritarianism itu. 

Akhirnya, atas desakan-desakan yang kuat terutama dari golongan demokrat, 

pemerintah mengeluarkan Maklumat yang dikenal dengan Maklumat 3 November. 

Maklumat ini adalaah respon atas desakan-desakan golongan demokrat itu. 

Maklumat ini berisi tentang himbauan atau dorongan pemerintah untuk 

pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. 

 Dikeluarkannya Maklumat tersebut direspon dengan cepat oleh rakyat 

sehingga dalam waktu singkat banyak lahir partai-partai politik, baik partai politik 

baru maupun partai politik lama yang merupakan lanjutan dari partai-partai politik 

yang pernah ada sebelum kemerdekaan. Dalam Maklumat tersebut disebutkan 

dengan jelas bahwa pemilihan umum akan segera diselenggarakan pada bulan 

Januari 1946. Nampaknya, hal ini juga yang turut mendorong lahirnya partai-partai 

politik. Meski demikian, wacana diselenggarakan pemilihan umum pada Januari 

1946 harus tertunda oleh berbagai faktor hingga akhirnya baru dapat direalisasikan 

pada tahun 1955. 

 Meski penyelenggaraan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan pada 

Januari 1946, keberadaaan partai-partai politik telah dapat dirasakan fungsi dan 

perannya. Selain itu, keberadaan partai-partai politik juga mewarnai kehidupan 

politik Indonesia. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa keberadaan partai-

partai politik membawa Indonesia pada polarisasi aliran-aliran politik dalam 

masyarakat. Polarisasi ini kemudian terus berlanjut hingga memasuki era 1950-an 

ketika Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. 
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Di era 1950-an, Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah sosial-politik 

yang rumit. Berbagai peristiwa sosial maupun politik banyak meletus di era ini. 

Kondisi yang seperti ini, disadari atau tidak, diakui atau tidak, menjadi sebuah 

panggung tersendiri bagi partai-partai politik untuk menampilkan diri sebagai 

upaya untuk meraih perhatian, simpati, dan hati rakyat. Upaya menampilkan diri 

tersebut biasanya berbentuk pernyataan sikap, pernyataan dukungan, atau bentuk-

bentuk lain yang dapat memberi kesan terhadap masyarakat tentang 

keberpihakannya dalam sebuah kasus, tentu dengan landasan ideologi yang 

disusung oleh masing-masing partai. Upaya menampilkan diri di tengah-tengah 

masalah-masalah sosial-politik 1950-an ini adalah bentuk kampanye secara tidak 

langsung, sebelum masa-masa kampanye yang sesungguhnya dimulai. Wacana-

wacana yang dihembuskan oleh tiap partai-partai politik berhamburan, semuanya 

seolah dapat mengatasi setiap permasalahan sosial maupun politik yang sedang 

dihadapi Indonesia. Semua itu adalah upaya meraih hati rakyat untuk mendulang 

suara di Pemilihan Umum 1955. Hal semacam itu juga dilakukan oleh—yang 

kemudian disebut sebagai—“empat partai besar”, yakni PNI, PKI, NU, dan

Masyumi.    

 Semua partai politik, tak terkecuali “empat partai besar”itu gencar

melakukan kampanye dengan bentuk apapun. Kampanye dilakukan di semua 

tingkat—di tingkat nasional sampai tingkat daerah, bahkan ke tingkat yang lebih 

rendah. Teknik dan strategi yang ditempuh juga bermacam-macam dan setiap partai 

politik memiliki cara masing-masing. Namun dari sekian cara yang ditempuh, 
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penyelenggaraan rapat umum adalah yang paling banyak digunakan partai politik 

untuk melakukan ideologisasi dan penyampaian program dan wacana.  

 Pengaruh kampanye yang dilakukan partai-partai politik terhadap hasil 

pemilihan umum tentu saja ada. Namun ada faktor lain yang juga turut 

mempengaruhi hasil pemilihan umum 1955 baik nasional maupun daerah, yakni 

latar belakang historis dan kondisi sosial-politik. Kita bisa melihatnya dari kasus 

Pemilu 1955 di Kota Semarang yang mengeluarkan PKI sebagai pemenang di Kota 

Semarang. Perlu diingat, bahwa PKI adalah partai yang paling tidak diuntungkan 

keadaannya saat menjelang Pemilu 1955. Sebab, pada tahun 1948 PKI mendapat 

bencana karena aksinya dalam Peristiwa Madiun 1948. Hal ini membuat PKI mesti 

bekerja lebih keras untuk mengembalikan citranya. Disamping itu, pada saat 

menjelang Pemilu 1955, di tingkat nasional maupun daerah, PKI banyak 

mendapatkan serangan-serangan dari lawan politiknya, yang tentu sedikit banyak 

akan berpengaruh terhadap image PKI di masyarakat. PKI memang memberi 

counter kepada lawan-lawan politikya, namun jika mengingat serangan itu datang 

dari banyak partai politik, rasanya counter yang dilakukan PKI tidak berdampak 

signifikan. Di samping itu, di era 1950-an, tidak ada Perdana Menteri yang 

merupakan kader dari PKI. 

 Meski PKI mendapatkan kenyataan-kenyataan di atas, namun faktanya PKI 

dapat menjadi pemenang Pemilu 1955 di Kota Semarang dengan meraih suara lebih 

dari 50%. Mengapa hal ini terjadi? Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya 

bahwa selain kampanye, ada faktor lain yang membuat PKI keluar sebagai peraih 

suara terbanyak di Kota Semarang. Pertama, latar belakang historis Kota 
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Semarang. Semarang adalah daerah dimana PKI lahir, tumbuh, dan berkembang. 

Di Semarang lah PKI memulai semuanya sejak masa kolonial, sehingga tek menjadi 

sebuah keheranan jika Kota Semarang menjadi basis PKI. Kedua, kondisi sosial-

politik Kota Semarang. Pada masa kolonial, Semarang mengalami industrialisasi 

yang sangat pesat. Hal ini membuat Kota Semarang dihuni banyak buruh, selain 

juga petani. Industrialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tersebut 

menimbulkan banyaknya praktik eksploitasi tenaga kerja dan terciptanya 

kesenjangan sosial. Dengan keadaan yang demikian, PKI muncul sebagai wadah 

untuk melawan praktik eksploitasi tersebut. Kemudian, PKI beberapa kali 

melakukan pemogokan besar-besaran yang merepotkan pemerintah kolonial. 

Kondisi sosial-politik Kota Semarang ini membuat PKI dan semangat yang 

diusungnya hidup dan berkembang di kota ini. Dua faktor inilah yang turut memberi 

pengaruh terhadap hasil pemilihan umum 1955 di Kota Semarang. 
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