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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinasti Politik saat ini banyak dibangun di beberapa  kota dan 

kabupaten. Dinasti Politik merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh 

orang-orang yang saling memiliki hubungan keluarga, misalnya, istri atau 

anak dari mantan walikota menjadi walikota selanjutnya. Dinasti Politik ini 

mulai terlihat di Era Reformasi yang lebih dikenal demokratis. Dalam 

pemerintahan yang demokratis seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih 

besar untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu rakyat juga diberi 

kebebasan untuk memilih wakilnya, dalam hal ini adalah walikota atau bupati. 

Namun dengan adanya Dinasti Politik ini, memberikan peluang yang sangat 

kecil bagi rakyat untuk terlibat di dalam proses-proses politik karena mereka 

yang menjadi pemimpin saling mempunyai hubungan keluarga. 

Sebelum Era Pemerintahan Reformasi, juga mengalami dua era 

pemerintahan sebelumnya, yaitu Era Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. 

Dalam Era Pemerintahan yang berbeda-beda tersebut juga terjadi perubahan-

perubahan dalam sistem pemilihan Kepala Daerah. Pada Era Pemerintahan 

Orde Lama, yang diterbitkan pertama kali ialah undang-undang yang 

mengatur Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 1 Tahun 1945 yang bertujuan 

untuk mengubah sifat Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah. Fungsi Kepala Daerah 

sebagai Ketua Dewan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga sebagai 
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Ketua Badan Eksekutif. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1948 disebutkan bahwa Kepala Daerah mengawasi pekerjaan DPRD dan 

DPD. Selain itu juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah maupun Ketua dan 

Wakil Ketua dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat.  

Pada Era Pemerintahan Orde Baru, pola rekrutmen Kepala Daerah lebih 

didasarkan pada kehendak politik Pemerintah Pusat sebagai pemegang 

kekuasaan nasional melalui sistem sentralisasi yang sangat kuat dibawah UU 

No.5 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut berisi tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah yang menempatkan Kepala Daerah sebagai 

Administrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan, dan Administrator  

Kemasyarakatan. Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah 

otonom bertindak sebagai Kepala Wilayah yang menempati dan memegang 

kendali yang cukup besar.  Ketidakseimbangan kekuasaan pada masa Undang-

Undang tersebut cenderung mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan karena 

kekuasan yang dominan berada di tangan Kepala Daerah beserta jajaran 

eksekutifnya. 

Pada Era Pemerintahan Reformasi sampai saat ini terdapat dua Undang-

Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 22 Tahun 

1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004.  Dalam UU 

No. 22 Tahun 1999, pola rekrutmen Kepala Daerah masih menerapkan sistem 

tertutup. Terpilihnya Kepala Daerah lebih ditentukan oleh dominasi partai 

politik dan calon yang bersangkutan benar-benar dikenal rakyat pemilih. 
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Kepala Daerah berkedudukan sebagai perangkat Daerah Otonom yang dipilih 

oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD. Menurut UU No. 32 Tahun 

2004, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pasal 1, 

Ayat 3). Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tentang sistem pemilihan 

langsung, dimana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat.1 

Era Reformasi dikenal dengan sistem pemerintahan yang demokratis, 

dimana demokrasi lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan yang demokratis, kedaulatan berada di 

tangan rakyat. Rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat, rekrutmen 

politik terbuka yaitu setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk 

bersaing dalam mendapatkan jabatan politik. Pemilihan umum dilakukan 

secara langsung, bebas, dan fair dalam mengisi jabatan-jabatan politik dan 

pemerintahan. Rakyat juga mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Jadi 

dalam demokrasi tidak mengenal adanya suatu perbedaan dari segi manapun, 

baik itu dari segi agama, ras, suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Poin utama 

dari demokrasi yaitu kebebasan, tetapi kebebasan tersebut berlandaskan aturan 

hukum yang berlaku. Kebebasan tidak boleh dipergunakan secara 

sembarangan atau untuk hal-hal yang berdampak negatif tetapi untuk hal-hal 

yang dapat membangun kebaikan bersama. Dalam sistem demokrasi 

diharapkan pemimpin dapat bersatu dengan masyarakat supaya apa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat luas dapat diketahui oleh para pemimpinnya 

                                                           
1 Kaloh, J. 2008. Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung. Jakarta: Kata Hasta 
Pustaka. Hal 17-33 
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dan dapat direalisasikan. Tidak ada pembatas antara masyarakat dengan 

pemimpinnya karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi kinerja 

para pemimpinnya yang telah mereka pilih secara langsung sesuai dengan 

pilihan mereka sendiri.  

Apabila dilihat dari kondisi beberapa daerah saat ini, sistem demokrasi 

tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penyimpangan-

penyimpangan terhadap sistem demokrasi sering dilakukan. Kebebasan yang 

menjadi poin utama dari demokrasi digunakan sesuka hati tanpa 

mempertimbangkan kebaikan bersama. Hal ini bisa dilihat dari fenomena yang 

akhir-akhir ini sering terjadi, khususnya mengenai Kepala Daerah yang tidak 

mau melepas jabatannya atau mempertahankan kekuasaannnya sehingga 

kepemimpinannya dilanjutkan oleh orang-orang terdekat atau keluarganya. 

Hal ini disebut sebagai Dinasti Politik seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, yaitu kekuasaan politik dijalankan secara turun-temurun oleh 

kerabat dekat dan keluarganya. Sehingga tidak memberikan peluang bagi 

masyarakat luas untuk ikut serta dalam kompetisi untuk meraih jabatan politik 

atau pemerintahan. Padahal apabila dilihat dari sistem pemerintahan yang 

dianut yaitu sistem demokrasi, seharusnya memberikan peluang bagi semua 

elemen masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Dinasti politik ini 

dijadikan sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaannya atau 

mempertahankan status quo. Hal ini bisa terjadi karena macetnya kaderisasi 

partai politik dalam menjaring calon Kepala Daerah yang berkualitas, 

sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak 
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keluarga Kepala Daerah untuk menjadi pejabat publik. Selain itu, juga karena 

konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya 

yang menginginkan Kepala Daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong 

kalangan keluarga atau orang dekat Kepala Daerah menggantikan petahana. 

Adapun beberapa daerah di negeri ini yang menjalankan Dinasti Politik, 

diantaranya yaitu: Tangerang Selatan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kendal, Kutai 

Kartanegara, Lampung, Tabanan, Bali, Cilegon, Banten, Bantul, Yogyakarta, 

Indramayu, dan Kota Malang.2 Di daerah-daerah tersebut para pemimpin atau 

pejabat politiknya memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan 

para pendahulunya. 

Dinasti Politik ini dibangun mulai dari Gubernur hingga Bupati atau 

Walikota. Bahkan beberapa desa juga membangun Dinasti Politik, ini terlihat 

dari fenomena Kepala Desa yang masih ada hubungan keluarga dengan 

Kepala Desa terdahulu. Selain itu, juga banyak suami istri yang bersama-sama 

maju dalam pilkades. Jadi Dinasti Politik ini mulai merambah pada tingkat 

pemerintahan yang luas hingga tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa. 

 Fenomena-fenomena tersebut mulai terungkap ketika Gubernur 

Provinsi Banten resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

karena telah melakukan penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah 

Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Tersangka tersebut 

                                                           
2 Sumber: http://m.kaskus.co.id/thread/50ebd1472775b4813900000c/daftar-politik-dinasti-dalam-
pilkada-di-indonesia/, diakses pada hari Minggu, 7 Juni 2014, pukul 09:30 WIB 
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dikenal sebagai patron keluarga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di 

seluruh wilayahnya. Politik dan ekonomi dikuasai oleh dinasti keluarganya. 

Jabatannya sebagai Gubernur bersamaan dengan sejumlah keluarga dekatnya 

yang juga memegang jabatan penting di provinsi itu. Jabatan-jabatan penting 

di jajaran eksekutif dan legislatif di provinsi tersebut dikuasai dinasti 

keluarganya, mulai dari suami, adik, ipar, anak, dan menantunya. Bahkan, 

cengkeram dinastinya juga sampai ke tingkat pusat.  

 Cikal bakal dinasti keluarga tersebut diawali oleh ayahnya, sebagai 

jawara sekaligus pengusaha sukses. Perusahaan keluarga pada masa 

pemerintahan Orde Baru banyak mendapat proyek ratusan juta rupiah. Sejak 

saat itu, keluarganya dipandang sebagai keluarga yang sangat kaya dan 

berpengaruh. Perkembangan kerajaan bisnis dan politik keluarga semakin 

pesat usai reformasi. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, 

kesempatan sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung disambut oleh 

keluarganya. Bersama sang ayah, dan dengan kemampuan finansial yang 

sangat besar, ia pun terjun di kancah politik. Selain modal kapital kuat, 

keluarga juga dikenal sebagai keluarga jawara yang disegani seluruh 

wilayahnya. Jawara tersebut dipelihara oleh sang ayah sampai pada tataran 

paling rendah, di tingkat desa. Jawara itu sebagai basis akar rumput. 

 Hal serupa juga terlihat di Kota Probolinggo, dimana walikota untuk 

periode 2014-2019 dilanjutkan oleh sang istri dari mantan walikota 

sebelumnya yang telah menjabat selama dua periode. Walikota tersebut 

diusung oleh PDI Perjuangan yang dikenal memiliki basis massa yang besar di 
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Kota Probolinggo dan sekaligus juga diketuai oleh putra pertamanya. 

Sebelumnya, sang suami juga sama-sama diusung oleh partai tersebut selama 

dua periode menjadi walikota, yaitu pada periode 2004-2009 dan periode 

2009-2014. Dalam proses pemenangannya, mereka melakukan pendekatan-

pendekatan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. 

Kepemimpinan sang suami seakan belum berakhir walaupun masa jabatannya 

telah habis karena sang istri yang melanjutkan kepemimpinannya tersebut.  

 Kiprah suaminya di dunia politik memang baru terlihat sejak ia menjadi 

Ketua PDI Pro-Megawati Soekarnoputri. Bahkan saat PDI Pro-Meg menjadi 

PDI Perjuangan (PDIP), ia  pun menjadi Ketua DPC PDIP. Saat itu ia masih 

bekerja di salah satu perusahaan kayu lapis. Belakangan setelah ia terpilih 

menjadi anggota DPRD Provinsi, perusahaan kayu lapis ditinggalkannya. 

Sejumlah teman di perusahaannya pun diboyong keluar untuk memperkuat 

PDIP. Salah satu temannya kemudian menjadi Ketua DPRD Kota. Selain itu, 

teman-teman yang lain juga dijadikan sebagai Ketua Umum KONI dan Ketua 

KPU Kota. Lengser dari kursi DPRD Provinsi, ia terpilih menjadi walikota. 

Tidak tanggung-tanggung dua periode berturut-turut. Selain itu, juga terdapat 

pasangan suami istri dalam satu partai, dimana posisi sang suami sebagai 

Ketua DPC partai dan sang istri sebagai bendahara DPC partai.3  

 Di zaman modern seperti saat ini masih terdapat sistem pemerintahan 

tradisional, yaitu dengan adanya Dinasti Politik. Seharusnya sistem 

                                                           
3Sumber: http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Memutus-Mata-Rantai-Dinasti-Politik-
di-Jawa Timur;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962fdb43af4f3b7ef2fa684c2f80f01f4bc, diakses 
pada hari Senin, 7 April 2014, pukul 16:56 WIB 
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pemerintahan ini tidak terjadi pada saat ini karena semakin lama zaman 

semakin maju. Selain itu, dengan berkembangnya zaman, maka juga akan 

berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang lainnya, seperti 

perkembangan di bidang pendidikan yang semakin maju, perkembangan di 

bidang tekhnologi yang semakin canggih, perkembangan di bidang 

perekonomian, dimana masyarakat memiliki peluang bisnis yang semakin 

luas, dan di berbagai bidang yang lainnya. Masyarakat mengalami 

perkembangan yang semakin maju dengan didukung adanya perkembangan di 

berbagai bidang tersebut. Dengan adanya Dinasti Politik tersebut, seakan 

kembali kepada sistem pemerintahan tradisional. Padahal di zaman modern 

ini, masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih luas, serta pemikiran-

pemikiran yang semakin rasional.  

 Apabila sistem pemerintahan yang ada kembali kepada sistem 

pemerintahan tradisional maka menunjukkan bahwa masyarakat tidak 

mengalami perubahan-perubahan yang semakin maju. Selain itu, masyarakat 

juga tidak memanfaatkan adanya sistem demokrasi yang telah dijalankan di 

Era Reformasi ini. Hal ini mungkin dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan 

atau perkembangan di masyarakat, baik perkembangan dalam bidang 

pendidikan, tekhnologi, dan lain-lain.  

 Dinasti Politik khususnya yang dibangun di Kota Probolinggo 

menunjukkan bahwa masyarakat kota yang seharusnya lebih dikenal sebagai 

masyarakat modern lebih memilih sistem pemerintahan yang tradisional. 

Padahal apabila dilihat dari definisi kota itu sendiri, kota memiliki 
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karakteristik individualis yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha 

sendiri-sendiri tanpa terikat oleh orang lain. Masyarakat kota semakin maju 

dengan memiliki pemikiran yang rasional. Tingkah laku masyarakat kota 

bergerak maju mempunyai sifat kreatif, radikal, dan dinamis. Apabila suatu 

kota yang menjalankan dinasti politik, seakan tidak cocok dengan identitas 

kota itu sendiri. Kota identik dengan modernisasi, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dimana perkembangannnya didukung oleh pendidikan dan 

tekhnologi yang semakin canggih. Dengan demikian, seharusnya masyarakat 

lebih peka terhadap perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat 

mengajukan beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan 

penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana Struktur Politik Kota Probolinggo? 

2. Bagaimana peta simpul-simpul kekuasaan di Kota Probolinggo? 

3. Bagaimana Walikota Probolinggo memanfaatkan jejaring kekuasaannya 

untuk mempertahankan kekuasaannnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Struktur Politik Kota Probolinggo. 

2. Untuk menjelaskan peta simpul-simpul kekuasaan di Kota Probolinggo. 
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3. Untuk menjelaskan bagaimana Walikota Probolinggo memanfaatkan 

jejaring kekuasaannnya dalam mempertahankan kekuasaannnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

   Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan kajian 

permasalahan yang diteliti. Khususnya yang berkaitan dengan Dinasti 

Politik yang terjadi pada Gubernur, Walikota, dan Bupati di suatu daerah. 

Seorang pemimpin seringkali tidak ingin kekuasaannya berakhir walaupun 

telah dibatasi oleh masa jabatannya. Oleh karena itu mereka 

mempertahankan kekuasaannnya dengan menggantikan kepada salah satu 

dari keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, saudaranya, dan sebagainya. 

Dengan kata lain, mereka tidak memberikan kesempatan kepada yang 

lainnya untuk menjadi pemimpin daerah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

   Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan penjelasan 

mengenai bagaimana penguatan jejaring kekuasaan pada Walikota 

Probolinggo sehingga bisa mempertahankan kekuasaannya dengan 

melanjutkan kepemimpinan dari sang suami yang pernah menjabat selama 

dua periode. 
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1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Dinasti Politik 

Dinasti adalah kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam 

satu garis keturunan atau kerabat dekat. Dinasti Politik 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. Dalam lembaga politik seperti partai, mereka yang masih 

mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan 

keistimewaan (privilege) untuk menempati berbagai posisi penting dalam 

puncak hirarki kelembagaan organisasi. Di sisi lain, ada juga praktek Dinasti 

Politik dengan melakukan pemecahan kongsi kekuatan politik  dalam 

keluarga. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan salah satu anggota keluarga 

bergabung dengan partai lain untuk memperebutkan posisi politik seperti 

Bupati, Gubernur, bahkan Presiden sekalipun. Jadi, dalam satu keluarga bisa 

ada persaingan. 

Dinasti Politik muncul dalam dimensi yang halus, berupa gejala 

“Dinasti Politik” yang mendorong sanak keluarga elite-elite lama untuk 

terus memegang kekuasaan di pemerintahan yang diturunkan “secara 

demokratis” oleh pendahulu mereka. Pada gejala ini, penyesuaian terhadap 

etika demokrasi modern dilakukan dengan “mempersiapkan” putra-putri 
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yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik yang 

demikian ini. Jadi saat mereka muncul, kemunculannya seolah-olah bukan 

diakibatkan oleh faktor darah dan keluarga, melainkan oleh faktor-faktor 

kepolitikan yang lebih wajar dan rasional. Meskipun terkadang gelar 

pendidikan mereka dapat dibeli dengan nama keluarga mereka. 

Dinasti Politik dapat tampil dalam bentuk yang lain, lebih vulgar 

dan identik dengan otoritarianisme. Ia muncul dari suatu sistem politik 

modern yang sudah ada sebelumnya dan yang sudah dibekukan dan 

dikondisikan sedemikian rupa sehingga “rakyat” melalui wakilnya, hanya 

bisa memilih anak/istri dari keluarga yang sedang berkuasa. Dengan 

demikian, yang sebenarnya terjadi adalah Dinasti Politik yang dipilih 

bukan secara sukarela oleh rakyat, tetapi secara represif.4    

Jadi, jejaring kekuasaan dalam Dinasti Politik sangat terlihat ketika 

dalam suatu pemerintahan dipegang oleh satu keluarga untuk menjadi 

Kepala Daerah maupun pejabat-pejabat di daerah tersebut serta 

memboyong kerabat dekatnya untuk masuk dalam satu organisasi partai. 

Dimana dalam satu partai tersebut terdiri dari orang-orang terdekat. Dalam 

hal ini bisa dikatakan tidak melibatkan orang lain yang seharusnya juga 

memiliki hak yang sama untuk ikut serta di dalam pemerintahan atau 

dalam suatu partai politik. 

Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga 

dalam struktur kekuasaan atau sering disebut dengan dinasti politik 
                                                           
4 Sumber: http://www.scribd.com/mobile/doc/105224306/device_features. Diakses pada hari 
Senin, 9 Juni 2014, pukul 13:30 WIB.  
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kembali diperbincangkan khalayak ramai. Menurut Karyudi Sutajah Putra 

(2013) dalam Suara Merdeka “Kompetisi Politik Dinasti”, dinasti politik 

merebak dikarenakan tiga faktor, yakni kekuatan modal financial, 

kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai. Peneliti LIPI Siti Zuhro(2013) 

menyatakan, fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi yang 

tidak sehat. Politik kekerabatan yang berkembang di suatu daerah, juga 

berdampak pada banyaknya tahapan pilkada yang cacat. Namun, rakyat 

sebagai pemilih juga patut dikritisi. Sebab, secara substansial demokrasi 

yang sehat itu bisa dicapai apabila pemilihnya juga berkualitas. Dinasti 

politik bisa saja terjadi asal memenuhi dua kriteria. "Pertama dipilih oleh 

rakyat, kedua pemilihan berlangsung jujur dan fair." Sebagai contoh di 

negara yang mengagungkan demokrasi seperti Amerika Serikat, dinasti 

politik juga terjadi. "Misalnya dinasti Kennedy dan Bush." Dinasti politik 

terjadi karena ada kematangan jaringan dan brand dinasti yang sudah 

familiar di publik." Di Indonesia hampir semua partai besar praktek ini 

terjadi.5 

Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan pemusatan 

kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu. Menguatnya politik 

kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika 

kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu 

dekat politik Indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina, dimana 

bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh 
                                                           
5 Hidayati, Nur. 2014. Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. Volume 10. Nomor 1 
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segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat 

di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk 

mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses 

demokrasi yang sehat dan substansial. Demokrasi akhirnya dijadikan 

mekanisme untuk melegitimasi dan memperkuat basis kekuasaan politik 

para local bosses ini, yang dengan kekuatan uang, massa, dan jaringan 

pemerintahan selalu bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya. Dalam taraf 

yang lebih parah lagi, mereka ini tidak segan-segan menjadikan 

pemerintahan daerah selayaknya  jajaran kerajaan kecil mereka, sehingga 

pelayanan publik maupun program pembangunan tidak optimal.6 

 

1.5.2 Kekuasaan 

W. Connoly dan S. Lukes menganggap kekuasaan sebagai suatu 

konsep yang dipertentangkan, yang artinya merupakan hal yang tidak dapat 

dicapai suatu konsensus. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa 

kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku 

seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan 

dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam perumusan ini, pelaku bisa 

berupa seorang, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas. Jadi, misalnya A 

mempunyai kekuasaan atas B, jika A dapat menyebabkan B bertindak sesuai 

dengan keinginan A. Dalam hal ini diasumsikan bahwa B sebenarnya 

mempunyai niat lain daripada yang dikehendaki A. Kekuasaan selalu 

                                                           
6 Artikel Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia oleh Nico Harjanto 
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berlangsung antara sekurang-kurangnya dua pihak, jadi ada hubungan 

(relationship) antara dua pihak atau lebih.7 

Kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat yang jelas yang 

dinamakan kekuasaan manifest. Namun juga ada bentuk kekuasaan implisit. 

Misalnya, perilaku B ditentukan oleh reaksi yang diantisipasikan jika 

keinginan A tidak dilakukan oleh B. Esensi dari kekuasaan adalah hak 

mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-

beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik (force). Seorang 

penjahat yang bersenjatakan celurit yang memaksa seseorang untuk  

menyerahkan miliknya merupakan suatu contoh dari kekuasaan yang paling 

terbuka dan brutal. Kekuasaan juga dapat diselenggarakan lewat koersi 

(coercion), yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upaya yang 

sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi (persuasion) yaitu proses 

meyakinkan, berargumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli. 

Selain itu juga dapat dilakukan cara lain yaitu dengan tidak mengatakan 

denda tetapi memberi ganjaran (reward) atau insentif, imbalan, atau 

kompensasi. 

 

1.5.3 Sumber Kekuasaan 

Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau 

kepercayaan. Contoh dari sumber kekuasaan yang berupa kedudukan, yaitu 

seorang atasan dengan bawahannya, dalam hal ini yaitu seorang majikan 

                                                           
7 Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 
59-60. 
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terhadap pegawainya. Apabila seorang bawahan melanggar perintah atau 

aturan dari atasannya, maka akan ditindak. Sumber kekuasaan yang berupa 

kekayaan yaitu, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang 

politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar. 

Sumber kekuasaan yang berupa kepercayaan atau agama yaitu, para alim 

ulama di berbagai tempat mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, 

sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu 

diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat tersebut.  

Perlu dibedakan antara dua istilah yang menyangkut konsep scope of 

power dan domain of power. Cakupan kekuasaan (scope of power) 

menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan 

yang menjadi obyek dari kekuasaan. Misalnya, seorang direktur perusahaan 

mempunyai kekuasaan untuk memecat seorang karyawan (asal sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku), akan tetapi tidak mempunyai 

kekuasaan terhadap karyawan di luar hubungan kerja. Sedangkan istilah 

wilayah kekuasaan (domain of power) menjawab pertanyaan siapa-siapa 

saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk 

pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan. 

Misalnya, seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan atas semua 

karyawan dalam perusahaan itu, baik yang di pusat, maupun yang di cabang-

cabang. Dalam suatu hubungan kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih 

kuat dari pihak lain. Jadi selalu ada hubungan tidak seimbang yang sering 
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menimbulkan ketergantungan. Hal ini oleh generasi pemikir dekade 20-an 

disebut sebagai dominasi, hegemoni, atau penundukan.8 

 

1.5.4 Influence (Pengaruh) 

Laswell dan Kaplan dalam buku Miriam Budiharjo menjelaskan 

bahwa kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain 

melalui sanksi yang sangat berat (yang benar-benar akan dilaksanakan atau 

yang berupa ancaman sanksi) itulah yang membedakan kekuasaan dari 

pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari 

penyelenggaraan pengaruh, ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak 

mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud. 

Menurut Ahli ilmu politik Belanda, Uwe Becker, pengaruh adalah 

kemampuan yang terus berkembang yang berbeda dengan kekuasaan, tidak 

begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. 

Definisi lain dari Norman Barry yaitu, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan 

yang jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, 

dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman 

sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. 

Sedangkan Robert Dahl mendefinisikan pengaruh dengan berbunyi: “A 

mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat 

sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.9 

 
                                                           
8 Ibid: Halaman  62-63 
 
9 Ibid: Halaman 66-67 
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1.5.5 Legitimasi 

Legitimasi atau keabsahan menjadi hal terpenting dalam suatu sistem 

politik. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa 

wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar 

dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan 

wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima 

secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan 

prosedur yang sah. Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah 

wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh 

penguasa dipatuhi. Dalam hubungan ini dikatakan oleh David Easton bahwa 

keabsahan adalah: “keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah 

wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi 

tuntutan-tuntutan dari rezim itu.”10 

Dalam buku Miriam Budiharjo, A.M. Lipset menyatakan bahwa 

“Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan 

kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada 

adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu.”11 Jika dalam suatu sistem 

politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan tujuan-tujuan 

masyarakat, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh, sehingga unsur 

paksaan serta kekerasan yang dipakai oleh setiap rezim dapat ditetapkan 

sampai minimum. Maka dari itu pimpinan dari suatu sistem politik akan 

                                                           
10 Ibid: Hakaman 64-65 
11 Ibid: Halaman 65 
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selalu mencoba membangun dan mempertahankan keabsahan di kalangan 

rakyat karena hal itu merupakan dukungan yang paling baik. 

 Terdapat tiga kadar legitimasi yaitu: 

1. Pra legitimasi, apabila pihak yang memerintah sangat yakin memiliki hak 

moral untuk memerintah masyarakat. 

2. Tak berlegitimasi, yaitu hubungan kewenangan tatkala pihak yang 

diperintah tidak mengakui hak moral penguasa untuk memerintah, 

sedangkan pihak yang memerintah secara terus-menerus 

mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara yang bercorak 

kekerasan. 

3. Berlegitimasi, ialah yang diperintah mengakui dan mendukung hak moral 

penguasa untuk memerintah. Pemerintah yang terbentuk berdasarkan 

hasil pemilihan umum merupakan contoh hubungan kewenangan yang 

berlegitimaasi.  

4. Pasca legitimasi, yaitu dasar legitimasi yang lama dianggap tidak sesuai 

lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah muncul dasar legitimasi baru 

yang menghendaki suatu kewenangan atas dasar legitimasi tersebut..12 

 Legitimasi mencakup kemampuan menghasilkan dan menjaga 

kepercayaan bahwa institusi-institusi politik atau bentuk institusi politik 

yang ada adalah paling cocok bagi masyarakat. Kelompok-kelompok yang 

ada melihat sebuah sistem politik sah (legitimate) atau tidak sah 

(illegitimate) didasarkan pada kesesuaian institusi-institusi tersebut dengan 

                                                           
12 Ibid: Halaman 94-95 
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nilai-nilai sosial, moral dan agama di masyarakat. Legitimasi sendiri bisa 

diasosiasikan dengan banyak bentuk organisasi politik, bahkan dengan 

organisasi-organisasi politik yang opresif. Misalnya, masyarakat feodal 

dimana petani dipaksa melayani para tuan tanah, mendapatkan penerimaan 

besar di kalangan anggota masyarakatnya sebelum kedatangan industri.13 

   Kekuatan-kekuatan baru menjadi aktif secara politik, kesetiaan 

mereka kepada sistem didapat dengan mengizinkan akses yang mudah pada 

institusi-institusi politik yang sah, dan mereka bisa mengizinkan kekuatan-

kekuatan lama yang dominan untuk mempertahankan status mereka sendiri. 

Beberapa contoh tentang kekuatan-kekuatan baru yang menjadi aktif secara 

politik adalah: (1). Para buruh yang sedang mencari akses terhadap 

kekuasaan ekonomi dan politik melalui organisasi ekonomi dan pemilu, atau 

hak untuk memberikan suara; (2). Borjuasi atau kelas menengah yang 

menuntut akses terhadap partisipasi dalam pemerintahan; (3). Kekuatan-

kekuatan kolonial yang berkeras menguasai sistem mereka sendiri. 

 

1.5.6 Kelompok Strategis 

 Sebelum adanya proses pembentukan kelas, harus terbentuk posisi-

posisi sosial terlebih dahulu. Suatu tatanan sosial yang mapan merupakan 

awal dari struktur sosial baru dalam bentuk individu atau kelompok, yang 

dapat tumbuh dalam keadaan dan dalam waktu tertentu serta dapat 

                                                           
13 Martin Lipset, Seymour. 2007. Political Man: Basis Sosial Tentang Politik. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar 
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berkembang menjadi kesatuan, kelompok atau kelas yang lebih besar. 

Sebelum muncul sebuah kelas baru, harus ada posisi sosial baru yang 

ditandai dengan ikut sertanya memiliki kesempatan hidup yang sama, 

hubungan yang sama ke sarana produksi dan sarana kekuasaan serta nilai-

nilai yang sama. Proses inilah yang disebut sebagai diferensiasi sosial atau 

pembagian kerja oleh para teoretisi. 

Secara strategis, kelompok strategis mempunyai arti yang penting 

untuk perkembangan politik, situasi konflik, reformasi ataupun revolusi 

dalam masyarakat masing-masing. Secara aktif mereka mewakili tujuan 

politik atau ekonominya sendiri. Mereka cenderung menunjang kegiatan-

kegiatan pemimpinnya yang muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin-

pemimpin yang dianggapnya mewakili keinginan-keinginannya. Kelompok 

strategis merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik 

dan sekaligus merupakan Pressure Group (yang berkuasa). Kelompok 

strategis yang ada di Asia Tenggara diantaranya yaitu, pegawai negeri, 

militer, guru, para professional (akademisi) dan para usahawan. 

Barrington Moore dalam buku Hans-Dieter Ever memusatkan 

perhatiannya kepada bermacam-macam kelompok yang disebut sebagai 

kelompok strategis, yaitu kelas tuan tanah, petani, administrasi pemerintahan 

dan bourjuis perkotaan. Naiknya setiap golongan ke pusat kekuasaan, 

dengan cara bertahap ataupun dengan revolusi, membentuk kerangka 

munculnya sistem politik yang beraneka ragam dalam dunia modern.  
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Struktur sosial baru kemungkinan akan timbul dari perubahan kelompok 

strategis dalam kelas-kelas sosial. 14 

 

1.5.7 Jaringan 

Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau 

kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang 

bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis 

jaringan mencoba menghindarkan penjelasan normatif dari perilaku sosial. 

Mereka menolak setiap penjelasan nonstruktural yang memperlakukan 

proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan 

norma yang tertanam. (Wellman).15 

Sasaran perhatian utama dari konsep jaringan, yakni pola objektif 

ikatan yang menghubungkan anggota masyarakat (individual dan 

kolektivitas). Menurut Wellman, “analisis jaringan memulai dengan gagasan 

sederhana namun sangat kuat, bahwa usaha utama sosiolog adalah 

mempelajari struktur sosial… cara paling langsung mempelajari struktur 

sosial adalah menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggotanya. 

Pakar analisis jaringan menelusuri struktur bagian yang berada di bawah 

pola jaringan biasa yang sering muncul ke permukaan sebagai sistem sosial 

yang kompleks… aktor dan perilakunya dipandang sebagai dipaksa oleh 

                                                           
14 Ever, Hans-Dieter. 1990. Kelompok-Kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, 

Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 12-14 
15 Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2003. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana 
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struktur sosial ini. Jadi, sasaran perhatian analisis jaringan bukan pada aktor 

sukarela, tetapi pada paksaan struktural.16 

Teori jaringan memusatkan perhatiannya pada struktur mikro hingga 

makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu (Wellman 

dan Wortley), tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan (Baker; Clawson, 

Neustadtl, dan Bearden; Mizruchi dan Koenig) dan masyarakat. Hubungan 

dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di tingkat yang 

lebih mikroskopik. Granoveter melukiskan hubungan di tingkat mikro itu 

seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan pribadi konkret dan dalam 

struktur (jaringan) hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa 

setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap 

sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya 

adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen 

tertentu tergantung pada komponen yang lain. 

Satu aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini 

menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan 

mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan antar aktor dan yang 

“tak terikat secara kuat dan tak sepenuhnya memenuhi persyaratan 

kelompok” (Wellman). Contoh yang baik dari ikatan seperti ini adalah 

diungkap dalam karya Granoveter tentang “ikatan yang kuat dan lemah”. 

Granoveter membedakan antara ikatan yang kuat, misalnya hubungan antara 

seseorang dan teman karibnya, dan ikatan yang lemah, misalnya hubungan 
                                                           
16 Ibid: Halaman 383 
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antara seseorang dan kenalannya. Sosiolog cenderung memusatkan 

perhatian pada orang yang mempunyai ikatan yang kuat atau kelompok 

sosial. Mereka cenderung menganggap ikatan yang kuat itu penting, 

sedangkan ikatan yang lemah dianggap tak penting. Contoh, ikatan lemah 

antara dua aktor dapat membantu sebagai jembatan antara dua kelompok 

yang kuat ikatan internalnya. Tanpa adanya ikatan yang lemah seperti itu, 

kedua kelompok mungkin akan terisolasi secara total. Isolasi ini selanjutnya 

dapat menyebabkan sistem sosial semakin terfragmentasi. Seorang individu 

tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok 

yang ikatannya sangat kuat dan akan kekurangan informasi tentang apa yang 

terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat lebih luas. Karena itu 

ikatan yang lemah mencegah isolasi dan memungkinkan individu 

mengintegrasikan dirinya dengan lebih baik ke dalam masyarakat lebih luas. 

Meski Granoveter menekankan pentingnya ikatan yang lemah, ia segera 

menjelaskan bahwa “ikatan yang kuat pun mempunyai nilai”. Misalnya, 

orang yang mempunyai ikatan kuat memiliki motivasi lebih besar untuk 

saling membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan.17 

 

1.5.8 Struktur Politik 

Secara umum, struktur adalah perkembangan hubungan organisasi 

antara komponen-komponen yang membentuk bangunan organisasi itu. 

                                                           
17 Ibid: Halaman 383-384 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI “MEMBANGUN DINASTI POLITIK MELALUI PENGUATAN JEJARING 
KEKUASAAN PADA WALIKOTA PROBOLINGGO”

MASDA PUTRI AMELIA



I-25 
 

Struktur politik berarti pelembagaan hubungan antara komponen-komponen 

yang membentuk suatu sistem politik. Struktur politik senantiasa berkenaan 

dengan alokasi nilai yang bersifat otoritatif yaitu yang dipengaruhi oleh 

distribusi serta penggunaan kekuasaan. Komponen-komponen yang ada 

dalam struktur politik menggambarkan adanya pembagian kekuasaan atau 

diferensiasi peran dalam sistem politik. 

Struktur politik suatu negara sekaligus menggambarkan susunan 

kekuasaan dalam suatu negara. Dalam susunan kekuasaan itu nampak 

kewenangan setiap lembaga yang ada dan bagaimana hubungannya satu 

sama lain sehingga mewujudkan sebuah sistem yang menghasilkan 

kebijaksanaan yang sifatnya otoritatif. Ada lembaga yang menjalan fungsi 

masukan berupa aspirasi dan dukungan, ada yang menjalankan fungsi 

mengolah masukan tersebut menjadi keluaran berupa segala bentuk 

kebijaksanaan pemerintah. 

Secara umum struktur yang terdapat dalam suatu sistem politik 

terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan partai-partai politik, badan 

legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan-badan peradilan.18 Selanjutnya ada 

yang memilah struktur politik ini menjadi struktur yang sifatnya informal 

dan struktur yang sifatnya formal. 

Yang termasuk dalam struktur politik yang sifatnya informal adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
18 Almond, Gabriel dalam Mas’oed, Mochtar dan Mac Andrew, Collin. 1995. Perbandingan 

Sistem Politik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal. 27 
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1. Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi seperti 

golongan tani, golongan buruh, kelas menengah, kelompok cendekiawan, 

dan sebagainya. Pengelompokan semacam itu walaupun tidak selalu 

nampak dalam wujud sebuah organisasi atau perkumpulan, masing-

masing memiliki jenis aspirasi tertentu yang berbeda satu sama lain serta 

mewarnai proses penentuan kebijaksanaan dalam suatu sistem politik. 

2. Pengelompokan masyarakat atas dasar perbedaan cara, gaya di satu 

pihak, dan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan 

jenis-jenis tujuan di pihak lain, sehingga dapat dikatakan sebagai 

kelompok asosiasional politik. Pengelompokan itu, misalnya 

menghasilakn: golongan organisasi sosial politik, golongan administrator, 

kelompok agama, kelompok militer, golongan cendekiawan, golongan 

pengusaha, golongan seniman, dan sebagainya, yang masing-masing 

berbeda dalam cara, gaya, jenis, dan nilai tujuannya. 

3. Pengelompokan masyarakat atas dasar kenyataan dalam kehidupan 

politik rakyat. Masing-masing mengemban fungsi dan peranan politik 

tertentu, dan secara konvensional dikenal dalam sistem politik. 

Pengelompokan itu misalnya menjadi: Partai Politik, golongan 

kepentingan (interest group), golongan penekan (pressure groups), tokoh 

politik, dan media komunikasi politik. Pengelompokan yang disebut 

terakhir ini sifatnya lebih nampak sebagai struktur politik masyarakat 
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yang terorganisir dalam sebuah organisasi tertentu, akan tetapi berbeda 

dengan struktur politik pemerintah.19 

Yang termasuk dalam struktur politik formal adalah lembaga 

legislatif, eksekutif, yudikatif, dan birokrasi. Birokrasi berfungsi sebagai 

pelaksana kebijaksanaan politik yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya 

komponen struktur politik dapat dibedakan menjadi dua komponen yang 

pokok, yaitu supra struktur politik dan infrastruktur politik. 

Supra struktur politik adalah struktur politik pemerintahan atau 

struktur politik kenegaraan. Supra struktur ini berkenaan dengan suasana 

kehidupan politik pemerintah yang merupakan hal yang kompleks 

bersangkut paut dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan 

wewenang lembaga-lembaga tersebut serta hubungan kerja antara lembaga 

dengan lembaga lainnya. Suasana kehidupan politik pemerintahan itu 

terutama dapat diketahui dari Undang-Undang Dasar atau peraturan 

perundangan lainnya. Yang termasuk dalam supra struktur politik adalah 

lembaga-lembaga negara, yang menurut teori Trias Politica adalah lembaga 

legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif adalah 

lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga eksekutif adalah 

pelaksana undang-undang, sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga 

yang bertugas mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Selain 

ketiga lembaga tersebut juga ada lembaga birokrasi. Birokrasi merupakan 

                                                           
19 Sastroadmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Hal. 110-
111 
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lembaga yang langsung bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Penyelesaian soal-saol teknis umumnya diserahkan pada keputusan 

birokrasi. 

Sedangkan infra struktur politik adalah struktur politik 

kemasyarakatan. Komponen infra struktur berkenaan dengan suasana 

kehidupan politik rakyat yaitu kompleks hal-hal yang bersangkut paut 

dengan pengelompokan warga negara dan anggota masyarakat ke dalam 

berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial 

politik dalam masyarakat. Infra struktur politik terdiri dari komponen-

komponen diantara yaitu: Partai Politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok 

Penenkan, Media Komunikasi Politik, dan Tokoh Politik.  

 

1.6 Kerangka Teori 

1.6.1 Elite Strategis 

Elite-elite penentu adalah suatu kristalisasi, suatu perkembangan 

lebih lanjut dari kelas-kelas penguasa. Jadi mereka dapat dianggap bukan 

sebagai setaraf dalam fungsinya tetapi sebagai alternatif-alternatif struktural 

dari kelas-kelas penguasa dan kasta-kasta penguasa, yang mewakili suatu 

bentuk kepemimpinan sosial yang lebih berspesialisasi dan lebih maju. 

Golongan elite berkembang disebabkan oleh empat proses sosial yang 

utama: (1) pertumbuhan penduduk; (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan; (3) 
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pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi; dan (4) perkembangan 

keragaman moral. Dengan berjalannya keempat proses itu, kaum elite pun 

menjadi semakin banyak, semakin beraneka ragam dan lebih bersifat 

otonom. Golongan elite adalah minoritas, meskipun tidak selalu secara 

eksplisit: (a) posisi yang mereka duduki ini merupakan hal yang paling 

penting atau yang merupakan sentral; (b) sifat-sifat yang menjadi dasar 

pemilihan terhadap mereka, memiliki atau tampaknya memiliki semacam 

keunggulan, baik itu berupa kebijaksanaan, keberanian, inteligensi, turunan 

ataupun dalam bentuk keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan; (c) 

tanggung jawab sosial mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar 

dalam hal ini daripada penduduk lainnya; dan (d) imbalan mereka 

memperoleh bagian yang lebih banyak dalam hal-hal untuk kebaikan 

hidup.20 

Ringkasnya, sekurang-kurangnya empat kekuatan sosial telah 

menyertai munculnya elite penentu dalam bentuknya yang sekarang: suatu 

pertumbuhan dalam besarnya, pembagian kerja, organisasi formal, serta 

keragaman moral. Masyarakat industri maju ditandai dengan diferensiasi 

jabatan di dalam sektor-sektor fungsional dan dengan spesialisasi fungsional 

diantaranya. Makin lama makin banyak sektor politik, ekonomi, ilmiah, 

keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta rekreasi yang menjadi otonom 

ditinjau dari sudut organisasi, jabatan dan moral. Bersamaan dengan itu, 

                                                           
20 Keller, Suzanne; penerjemah, Zahara D. Noer. 1984. Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan 

Elit Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: CV. Rajawali. 
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tujuan-tujuan elite yang berspesialisasi secara fungsional ini yang lebih jauh 

jangkauannya, sebagaimana selalu terdapat pada mereka adalah 

melestarikan cita-cita dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang mereka 

berdiri di puncaknya. 

Elite itu menguasai masyarakat atau elite itu adalah kelompok-

kelompok yang unggul dalam status dan kekuasaan. Beberapa 

penggambaran yang jelas terdapat mengenai kelompok-kelompok elite 

khusus seperti itu seperti baron-baron perampok, dinasti-dinasti kerajaan 

serta para seniman terkemuka, tetapi tidak ada gambaran secara 

komprehensif tentang fungsi-fungsi sosial mereka masing-masing, walaupun 

umumnya dianggap bahwa kaum elite memang mempunyai fungsi-fungsi 

seperti itu, dan dengan demikian dikaitkan dengan aspek-aspek yang paling 

bertahan dalam system sosial. 

Ada golongan elite seperti para seniman dan penulis-penulis 

terkemuka, para penghibur yang terkenal, bintang-bintang film dan atlit-atlit 

tenar, yang kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia 

yang kurang nyata tetapi yang kelihatannya tidak kurang bersifat mendasar. 

Mereka kurang terorganisasi dengan baik dari banyak elite lainnya, tetapi 

mereka memenuhi suatu fungsi yang penting untuk sistem sosial itu, yang 

memajukan solidaritas sosial dan moral (pemeliharaan pola dan penguasaan 

ketegangan dalam istilah Parsons). Melalui tindakan mereka dan dalam diri 

mereka, elite-elite ini tegak menghadapi hal-hal yang baru, yang bermacam-

macam serta permainan. Kekuasaan mereka terletak dalam kemampuan 
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mereka menghadapkan kepada orang suatu cermin dari impian mereka, apa 

yang mungkin mereka punyai atau kemungkinan menjadi apa mereka, yang 

dengan begitu menolong memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang tak 

ternyatakan atau yang tak diakui serta keinginan mereka yang bersifat 

rahasia. 

Penggunaan istilah elite oleh Baltzell begitu luas dengan 

memasukkan semua mereka yang telah memperoleh keistimewaan dalam 

suatu bidang, para senator, hakim, petinju professional, ratu-ratu layar putih 

dan para seniman. Namun ia mengembangkan suatu bagan yang sistematis 

untuk analisa elite. Suatu elite, katanya, dapat dibagi atas tiga kelompok: 

mereka yang menduduki garis atau posisi eksekutif dan yang menjalankan 

suatu fungsi pengintegrasian, dengan mengambil keputusan menurut tujuan-

tujuan yang akan diperjuangkan oleh masyarakat bersangkutan; mereka 

yang menyediakan pengetahuan atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan ini, 

staf teknis atau golongan professional; dan mereka yang menjalankan fungsi 

intelektual. Jadi suatu elite terdiri dari para organisator, ahli-ahli teknik, dan 

cendekiawan.21  

Jadi, elite strategis menjelaskan mengenai elite itu tidak hanya elite 

yang berada di dalam suatu pemerintahan atau elite formal, namun juga 

terdapat elite non formal yaitu elite yang berada di luar sistem pemerintahan. 

Contohnya yaitu, elite agama, elite ekonomi, elite seniman, elite perampok, 

                                                           
21 Ibid: Halaman 
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elite bintang film, dan lain-lain. Jadi elite-elite yang ada didasarkan pada 

keahlian-keahlian yang mereka miliki.  

 

1.7 Metoda Penelitian 

1.7.1 Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan kajian mengenai Penguatan Jejaring 

Kekuasaan pada Walikota Probolinggo sehingga dapat menimbulkan Dinasti 

Politik. Hal ini juga dapat dilihat dari struktur politik yang ada di Kota 

Probolinggo, peta simpul-simpul kekuasaan di Kota Probolinggo, dan juga 

pemanfaatan jejaring kekuasaan oleh Walikota Probolinggo untuk 

mempertahankan kekuasaannya.  

 

1.7.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai 

Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada 

Walikota Probolinggo adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

tersebut bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, dan memberikan 

gambaran atas fenomena yang terjadi, tanpa menguji hipotesis atas 

fenomena yang sedang terjadi. 
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1.7.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian Membangun 

Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan pada Walikota 

Probolinggo ini adalah: 

1. Indi Eko Yanuarto yang merupakan putra pertama dari Walikota 

Probolinggo sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang 

PDI Perjuangan Kota Probolinggo, untuk mendapatkan informasi 

mengenai dukungan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung 

dari Walikota Probolinggo dalam pilkada tahun 2013; 

2. Kyai Amiruddin selaku simpatisan pasangan “Harus Pas” dalam 

Pemilu Walikota Tahun 2013, dan juga sebagai Ketua Kelompok 

Tani Kelurahan Pakistaji, untuk mengetahui bentuk-bentuk 

dukungan yang diberikan dalam pemenangan Walikota 

Probolinggo; 

3. Kyai Hanif selaku simpatisan pasangan “Harus Pas” dalam 

Pemilu Walikota Tahun 2013, dan juga sebagai Ketua Kelompok 

Tani Kelurahan Jrebeng Lor, untuk mengetahui bentuk-bentuk 

dukungan yang diberikan dalam pemenangan Walikota 

Probolinggo; 

4. Kyai Abdullah selaku simpatisan pasangan “Harus Pas” dalam 

Pemilihan Walikota Tahun 2013, untuk mengetahui bentuk-

bentuk dukungan yang diberikan dalam pemenangan Walikota 

Probolinggo; 
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5. Pak Tjok yaitu pemilik PO. Bus Akas Kota Probolinggo selaku 

simpatisan pasangan “Harus Pas” dalam Pemilihan Walikota 

Tahun 2013, untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan 

PO. Bus Akas dengan Walikota Probolinggo dan juga dukungan 

yang diberikan dalam memenangkan Ibu Rukmini menjadi 

walikota; 

6. Muasim yaitu Ketua DPD PKS sekaligus pendukung pasangan 

“Harus Pas” dalam Pemilihan Walikota Tahun 2013, untuk 

mendapatkan informasi mengenai latar belakang dukungan PKS 

dalam pemenangan Walikota Probolinggo dan juga bentuk-bentuk 

dukungan yang diberikan; 

7. Kaswanto selaku Tim Sukses Pemenangan Pasangan “Harus Pas” 

dan menjabat sebagai bendahara DPC PDI Perjuangan Kota 

Probolinggo, untuk mengetahui kinerja dari Tim Sukses dalam 

pemenangan Walikota Probolinggo; 

8. Sumaji selaku Tim Sukses Pemenangan Pasangan “Harus Pas” 

dan menjabat sebagai pengurus ranting PDI Perjuangan, untuk 

mengetahui kinerja dari Tim Sukses dalam pemenangan Walikota 

Probolinggo; 

9. Nikmat selaku Tim Sukses Pemenangan Pasangan “Harus Pas” 

dan menjabat sebagai Ketua RW Kelurahan Pakistaji, untuk 

mengetahui kinerja dari Tim Sukses dalam pemenangan Walikota 

Probolinggo; 
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10. Dayat selaku masyarakat dan juga sebagai karyawan Pabrik 

Kayu BFI yang dimiliki oleh keluarga Walikota Probolinggo, 

untuk mengetahui latar belakang dukungan yang diberikan kepada 

Walikota Probolinggo; 

11. Imron selaku masyarakat dan juga sebagai karyawan Pabrik 

Kayu BFI yang dimiliki oleh keluarga Walikota Probolinggo, 

untuk mengetahui latar belakang dukungan yang diberikan kepada 

Walikota Probolinggo; 

12. Aan selaku masyarakat dan juga sebagai karyawan Pabrik Kayu 

BFI yang dimiliki oleh keluarga Walikota Probolinggo, untuk 

mengetahui latar belakang dukungan yang diberikan kepada 

Walikota Probolinggo; 

13. Endang selaku masyarakat yang mendukung pasangan “Harus 

Pas” dalam Pemilu Walikota Tahun 2013, untuk mengetahui latar 

belakang dukungan yang diberikan kepada Walikota Probolinggo; 

14. Isri selaku masyarakat yang mendukung pasangan “Harus Pas” 

dalam Pemilu Walikota Tahun 2013, untuk mengetahui latar 

belakang dukungan yang diberikan kepada Walikota Probolinggo; 

15. Choiriyah selaku masyarakat yang mendukung pasangan “Harus 

Pas” dalam Pemilu Walikota Tahun 2013, untuk mengetahui latar 

belakang dukungan yang diberikan kepada Walikota Probolinggo. 
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1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data kualitatif, dilakukan wawancara 

mendalam terhadap beberapa pihak yang dianggap menguasai masalah 

penelitian ini. Wawancara merupakan cara/teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan wawancara langsung secara mendalam dengan pihak-

pihak yang terkait.22 Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data 

karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah wawancara 

dapat dijadikan sebagai jembatan informasi apabila akses kepada dokumen 

sangat dibatasi. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data-data hasil 

dari wawancara mendalam secara langsung agar dapat diinterpretasikan 

secara komprehensif. Data dokumentasi didapatkan dari hasil laporan 

maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Dalam melakukan wawancara juga dibutuhkan pedoman 

wawancara agar dapat mempermudah peneliti dalam mengajukan 

pertanyaan. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Selain itu, juga membutuhkan alat perekam untuk mendokumentasikan 

hasil wawancara sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengolah 

data hasil wawancara. 

 

 

 

                                                           
22 Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, hlm. 331 
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1.7.5 Teknik Analisis Data 

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

tekhnik analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data pada penelitian ini 

diawali dengan tahap klasifikasi data berdasarkan jenisnya yaitu data primer 

dan data sekunder. Kemudian data primer yang didapat melalui wawancara 

diubah dalam bentuk transkrip untuk selanjutnya dapat diinterpretasikan 

oleh peneliti. Data sekunder yang mendukung data-data primer akan 

dilampirkan sebagai pelengkap data yang ada. Data-data yang telah 

terkumpul baik data primer yang telah ditranskripkan maupun data sekunder 

sebagai pendukung kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan metode 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah menganalisis data tersebut, 

kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan kerangka teori yang telah 

ada. Berdasarkan kerangka teoritik, data-data yang ada kemudian diseleksi 

dan dideskripsikan sesuai dengan teori yang ada. 
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