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ABSTRAK 

 

 Dinasti Politik banyak dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Dinasti 
Politik merupakan kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam satu 
garis keturunan atau kerabat dekat. Hal ini ditandai dengan tersebarnya jejaring 
kekuasaan melalui trah politik pendahulunya dengan cara penunjukan anak, istri, 
paman, dan semacamnya untuk menduduki pos-pos strategis dalam partai 
(lembaga) politik. Biasanya ini adalah cara agar sanak family tersebut bisa dengan 
mudah meraih jabatan publik baik sebagai bupati/wakil bupati (eksekutif) maupun 
sebagai anggota perwakilan rakyat/DPRD. 

 Dinasti Politik di daerah dapat dilihat dari struktur politik yang ada. 
Struktur politik terdiri dari supra struktur dan infra struktur. Supra struktur yaitu 
walikota sebagai lembaga eksekutif yang juga didukung oleh suami beserta 
putranya dengan menduduki jabatan-jabatan dalam infra struktur. Beberapa  
kerabat walikota juga menduduki posisi-posisi dalam infra struktur yaitu sebagai 
kelompok kepentingan, dalam hal ini adalah sebagai elite ekonomi dan elite 
agama. Keluarga beserta kerabat walikota memiliki sumber-sumber kekuasaan 
yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga kedudukan dari para elite tersebut 
sangat terlihat dalam masyarakat. Dengan demikian maka dapat membantu 
walikota dalam membangun Dinasti Politik dan mempertahankan kekuasaannnya. 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan 
dokumentasi, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu 
menggunakan metode kualitatif.  
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KATA PENGANTAR 

 Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga dapat menyelesaikan Penelitian 

Skripsi yang berjudul Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring 

Kekuasaan pada Walikota Probolinggo sebagai salah satu syarat kelulusan Studi 

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas airlangga. 

 Saya memilih judul skripsi ini dikarenakan oleh banyaknya daerah-daerah 

yang sedang membangun Dinasti Politik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan 

Sistem Pemerintahan yang dianut oleh Indonesia saat ini, yaitu Sistem 

Pemerintahan Demokrasi. Dinasti Politik tidak memberikan peluang atau 

kesempatan bagi masyarakat luas untuk terjun dalam bidang politik dan 

menduduki posisi atau jabatan politik. Sedangkan dalam Sistem Pemerintahan 

Demokrasi diberikan kebebasan dan kesempatan bagi semua orang tanpa 

terkecuali untuk dapat menggapai jabatan-jabatan politik. Dengan demikian 

mendorong saya untuk mengetahui bagaimana penguatan jejaring kekuasaan yang 

dimiliki oleh Walikota Probolinggo dalam membangun Dinasti Politik. 

 Dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan masukan 

pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama-tama saya ucapkan 

terima kasih kepada Bapak Wisnu Pramutanto, Drs., M.Si sebagai Dosen 

Pembimbing saya sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih 

juga kepada kedua orang tua beserta keluarga yang selalu mendukung dan 
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memberikan motivasi. Dan tak lupa juga terima kasih buat teman-teman semua 

yang telah membantu dan memberikan motivasi. 

 Pada akhirnya, saya menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran 

untuk memperbaiki penulisan ini. Saya berharap Skripsi ini bisa menambah 

temuan-temuan dalam bidang akademik dan bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 

Surabaya, 16 Juni 2015 

 

(Masda Putri Amelia) 
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