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Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Jember pada Pilkada 2010, djalal dan Kusen 
Andalas dinonaktifkan sebagai Bupati dan wakil Bupati Jember karena terjerat kasus korupsi. Untuk 
mengisi kekosongan pemimpin di pemerintahan maka Gubernur menunjuk Zarkasih sebagai Penjabat 
Bupati Sementara (PJ). Penonaktifan Djalal dan pengangkatan Zarkasih sebagai PJS memicu konflik 
antara dua kubu, antara kubu pendukung Djalal dan Kubu pendukung zarkasih. Pendukung Djalal 
antara lain fraksi dan partai pendukung Djalal, Kepala Desa dan Beberapa LSM seperti Gagak Hitam 
dll, sedangkan pendukung zarkasih antara lain fraksi dan partai oposisi, beberapa LSM dan Ormas 
seperti LSM Vijaya dan beberapa LSM anti korupsi lainya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Untuk mengetahui Siapa saja yang terlibat di dalam konflik pengangkatan Penjabat 
Bupati (PJ) dan alasan melibatkan diri, ketekaitan antara Pemilukada Jember 2010 dengan 
konflikPenjabat Bupati (PJ), motif kepentingan politik dibalik konflik Penjabat Bupati (PJ). 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana dalam tekhnik pengumpulan data penelitian 
menggunakan tekhnik wawancara dengan empat informan terdiri dari dua informan yang bearda di 
kubu pendukung Djalal yaitu FPKNU dan LSM Gagak Hitam, dan dua informan berasal dari 
pendukung Djarkasih yaitu FPKB dan LSM Vijaya. Selain itu pengumpulan data berupa berita dari 
Koran dan Internet. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terungkap bahwa konflik 
antara pendukung Djalal dan zarkasih merupakan perebutan sumber-sumber strategis di dalam 
APBD, dimana di dalam APBD terdapat titipan-titipan dari para pendukung dan backingan Djalal, 
hal ini terlihat dari banyaknya korupsi pada dana APBD yang masuk ke kantong-kantong oknum 
pemerintahan Djalal APBD-APBD terdahulu. pendukung zarkasih berusaha mencegah sumber-
sumber strategis APBD masuk ke kantong-kantong backingan Djalal dan sekaligus berusaha 
merembut sumber strategis tersebut.  
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