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BAB III 

STRUKTUR POLITIK DAN JEJARING KEKUASAAN 

3.1 Struktur Politik Kota Probolinggo 

 Saat ini Kota Probolinggo dikenal sebagai salah satu kota yang sedang 

membangun Dinasti Politik. Dinasti Politik adalah kekuasaan yang dipegaang 

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. Dinasti Politik Kota Probolinggo 

ini dapat dilihat dari struktur politik yang ada di kota tersebut. Struktur politik 

merupakan pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk 

suatu sistem politik yang senantiasa berkenaan dengan alokasi nilai yang bersifat 

otoritatif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. 

Struktur yang terdapat dalam suatu sistem politik terdiri dari kelompok-kelompok 

kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan-

badan peradilan. Kelompok kepentingan dan partai-partai politik merupakan 

struktur politik informal atau lebih dikenal dengan istilah infra struktur, 

sedangkan badan legislative, eksekutif, yudikatif dan birokrasi merupakan struktur 

politik formal atau supra struktur. 

Struktur politik formal atau supra struktur Kota Probolinggo khususnya 

badan eksekutif, yakni  Walikota Probolinggo saat ini yaitu istri dari mantan 

Walikota Probolinggo yang telah menjabat selama dua periode sebelumnya. Hal 
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ini memperlihatkan bahwa Bapak Buchori sebagai mantan walikota seakan tidak 

mau melepas kekuasaannya sebagai orang nomor satu di Kota Probolinggo. 

Kepemimpinannya tersebut dilanjutkan oleh sang istri yaitu Ibu Rukmini. 

Sebelum menjabat sebagai walikota, beliau juga telah menduduki beberapa posisi 

dalam struktur politik, baik struktur politik formal maupun informal. Beliau 

pernah menjabat sebagai Ketua PKK Kota Probolinggo. Selain itu juga menjabat 

sebagai Anggota Komisi X DPR RI periode 2014-2019 sekaligus mantan Anggota 

Komisi VIII DPR RI.  

Bapak Buchori menjabat sebagai Walikota Probolinggo selama dua 

periode berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa sang suami juga pernah berada 

dalam struktur politik formal atau disebut sebagai supra struktur yaitu kedudukan 

beliau dalam bidang eksekutif dengan menjabat sebagai Walikota Probolinggo 

tahun 2004 dan 2009. Selain jabatan dari Bapak Buchori dan Ibu Rukmini, putra 

pertama beliau, yaitu Indi Eko Yanuarto juga memegang jabatan penting di Kota 

Probolinggo. Ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan yang menjadi 

background dari keluarga Bapak Buchori. PDI Perjuangan merupakan partai 

pengusung Bapak Buchori dan Ibu Rukmini dalam pilkada tahun 2008 dan 2013. 

Hal ini menunjukkan bahwa putra pertama dari Walikota Probolinggo berada 

dalam struktur politik informal atau infra struktur yaitu kedudukannya dalam 

partai politik. Dalam struktur PDI Perjuangan, ia menduduki jabatan tertinggi 

yaitu sebagai ketua. Tidak menutup kemungkinan bahwa Indi Eko Yanuarto 

memiliki kekuasaan di PDI Perjuangan. Kekuasaan merupakan kemampuan 

seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga 
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perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai 

kekuasaan. Jadi ia juga memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang berada di 

dalam struktur tersebut, khususnya struktur PDI Perjuangan. 

Dalam Teori Elite Strategis disebutkan bahwa elite tidak hanya orang-

orang yang berada di dalam struktur pemerintahan tetapi juga orang-orang yang 

berada di luar struktur pemerintahan. Elite yang berada di dalam struktur 

pemerintahan disebut sebagai elite formal, sedangkan elite yang berada di luar 

struktur pemerintahan disebut sebagai elite informal.  Teori inilah yang dikenal 

sebagai Teori Elite Strategis. Jadi, elite politik atau elite pemerintahan merupakan 

elite formal. Kota Probolinggo merupakan wilayah yang dipimpin oleh seorang 

walikota. Tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam Kota Probolinggo itu 

sendiri terdapat para elite-elite politik yang menjalankan sistem pemerintahan.  

Walikota Probolinggo yaitu Ibu Rukmini merupakan elite politik utama 

yang ada di kota tersebut karena beliau lah yang memiliki wewenang atas segala 

keputusan atau kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat Kota Probolinggo. 

Sebelum Ibu Rukmini menjabat sebagai walikota, Kota Probolinggo dipimpin 

oleh suaminya yaitu Bapak Buchori selama dua periode berturut-turut. Hal ini 

menunjukkan bahwa sang suami juga merupakan elite politik yang sebelumnya 

juga menjadi orang nomor satu di Kota Probolinggo. Hal inilah yang menjadi 

salah satu dukungan terpilihnya Ibu Rukmini menjadi Walikota. Bapak Buchori 

yang lebih dikenal dengan sebutan “Pak Wali” ini sangat dekat dengan 

masyarakat, baik ketika menjabat sebagai walikota hingga saat ini. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan pernyatan masyarakat sekitar. “Pak Wali itu orangnya ramah, 
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baik, dekat dengan masyarakat, merakyat pokoknya dah. Jadi digantikan istrinya 

itu sama dekatnya.”1 

Selain itu, Bapak Buchori telah memiliki legitimasi dari masyarakat. 

Legitimasi atau 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. Jadi masyarakat Kota Probolinggo mempercayai bahwa kepemimpinan Ibu 

Rukmini tidak akan berbeda dengan kepemimpinan Bapak Buchori. Bapak 

Buchori dapat memipin Kota Probolinggo dengan baik, maka istrinya juga 

demikian. Hal ini dikatakan oleh salah satu masyarakat Kota Probolinggo. “Eeee, 

mungkin dari turun temurun soalnya dia kan istrinya, kalo milih orang lain kan 

belum jelas soalnya kalo istrinya itu bisa melihat dari suaminya kan gitu. Saya 

melihat di suaminya yang bagus masak istrinya gak bagus kan gitu.”2 

                                                           
1 Hasil wawancara dengan Ibu Isri selaku masyarakat pada tanggal 24 November 2014, pukul 
18:56 WIB. 
2 Hasil wawancara dengan Bapak Imron selaku masyarakat serta karyawan di perusahaan kayu 
lapis milik Walikota Probolinggo pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 11:03 WIB. 
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Bapak Buchori dan Ibu Rukmini merupakan pasangan suami istri, jadi 

kemungkinan besar Ibu Rukmini dapat melanjutkan kepemimpinan suaminya 

dengan melihat berbagai pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan 

juga dapat melanjutkan program-program dari Bapak Buchori yang telah dinilai 

sukses dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satu tokoh agama di Kota 

Probolinggo, yaitu Kyai Amiruddin mengatakan bahwa alasan beliau mendukung 

Ibu Rukmini menjadi walikota yaitu dengan berkaca kepada kesuksesan Bapak 

Buchori ketika menjabat sebagai Walikota Probolinggo. 

“Itu kan pribadi ya? Itu kan tergantung pribadi masing-masing dalam 
menentukan pilihan, tapi untuk dari saya yang jelas saya itu kan 
mengusung pasangan “Harus Pas”, itu saya berkaca kesuksesannya pak 
wali. Kenapa saya dukung? Karena dari calon walikota itu istrinya pak 
wali masih apa yang menjadi pengalaman pak wali selama sepuluh tahun 
Insya Allah bisa dilanjutkan istrinya kan gitu kan? Itu jawaban saya 
kenapa saya dukung pasangan harus pas.”3 

 

Bapak Buchori merupakan elite politik yang sangat berpengaruh di Kota 

Probolinggo, hal ini didukung dengan berbagai sumber kekuasaan yang dimiliki. 

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 terhadap pegawainya. Apabila 

seorang bawahan melanggar perintah atau aturan dari atasannya, maka akan 

ditindak. Kedua, contoh dari sumber kekuasaan yang berupa kekayaan yaitu, 

seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau 

seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar. Bapak Buchori 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan Kyai Amiruddin pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 16:01 WIB. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

MASDA PUTRI AMELIA



III-6 
 

memiliki kedudukan yang sangat penting, baik ketika menjabat sebagai walikota 

maupun sebagai mantan walikota. Sebelum menjabat sebagai Walikota 

Probolinggo, beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi dan juga pernah 

menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, yang saat ini diketuai oleh putra 

pertamanya. Bapak Buchori mempunyai kedudukan penting dimulai ketika 

menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, kemudian menjadi anggota DPRD 

Provinsi, dan menjabat sebagai walikota selama dua periode berturut-turut. 

Meskipun beliau memiliki kedudukan penting, namun tetap dekat dengan 

masyarakat, bahkan ketika beliau sudah tidak menjabat sebagai walikota, beliau 

tetap terjun ke masyarakat dalam membantu kepemimpinan sang istri. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa Bapak Buchori pernah berada di dalam struktur 

politik formal atau supra struktur dan juga struktur politik informal atau infra 

struktur. Dalam struktur politik formal, beliau pernah menjabat di lembaga 

eksekutif dan legislatif yaitu sebagai walikota dan anggota DPRD. Kemudian 

dalam struktur politik informal yaitu kedudukannya sebagai Ketua DPC PDI 

Perjuangan. 

Sumber  kekuasaan lainnya yaitu berupa kekayaan. Bapak Buchori selain 

menjadi elite politik, juga menjadi elite ekonomi atau pengusaha. Beliau memiliki 

beberapa Perusahaan Kayu Lapis di Kota Probolinggo, diantaranya yaitu 

Perusahaan Kayu Lapis BFI dan Mega Perkasa. Kedua perusahaannya tersebut 

merupakan salah satu perusahaan terbesar di Kota Probolinggo sehingga juga 

membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Hal ini juga dapat membantu 

mengurangi tingkat pengangguran di Kota Probolinggo. Kedudukan Bapak 
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Buchori dalam bidang ekonomi juga sangat penting dan berpengaruh. Dengan 

demikian, beliau memiliki kekuasan atas karyawannya. Para karayawan tersebut 

akan mematuhi perintah atau aturan-aturan yang diberikan oleh Bapak Buchori. 

Hal ini terlihat ketika Ibu Rukmini menjadi calon walikota dalam pilkada tahun 

2013, salah satu karyawan di perusahaannya mengatakan bahwa alasan mereka 

memilih yaitu karena mereka bekerja di perusahaan beliau sehingga dukungannya 

tersebut merupakan salah satu bentuk balas jasa kepada Bapak Buchori sebagai 

pemilik perusahaan.  

“Alasan saya memilih Ibu Rukmini itu, satu, karena apa ya, eee dari segi 
apa, segi itu lhoo kayak turunannya Pak Buchori gitu lho, maksudnya 
istrinya Pak Buchori kan. Soalnya saya juga sebagai karyawan di 
pabriknya Pak Buchori, jadi mendukung beliau gitu. Ya sebagai bentuk 
balas jasa lah.”4 

 

Selain itu, sumber kekuasaan juga dapat berupa kepercayaan. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bapak Buchori telah memiliki legitimasi dari 

masyarakat. Beliau dinilai sebagai seorang walikota yang bagus dan sukses dalam 

menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, ketika beliau tidak dapat menjabat 

sebagai walikota dan dilanjutkan oleh istrinya, maka masyarakat dapat menerima 

dan mendukung walaupun hal itu dikenal dengan istilah Dinasti Politik. Dinasti 

Politik merupakan kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam satu 

garis keturunan atau kerabat dekat. Sehingga dapat dikatakan sebagai penghalang 

demokrasi karena tidak memberikan kesempatan terhadap masyarakat luas. 

                                                           
4 Hasil wawancara dengan Ahmad Riyadi sebagai masyarakat dan karyawan di perusahaan kayu 
lapis milik Walikota Probolinggo pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 09:47 WIB. 
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Namun hal ini dapat diterima oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa 

apa yang dilakukan oleh Bapak Buchori itu wajar dan patut dihormati. 

Dengan adanya sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Bapak Buchori, 

maka secara otomatis beliau juga memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap 

yang lainnya. Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk 

mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai 

dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Contohnya yaitu, 

hubungan Bapak Buchori dengan masyarakat maupun dengan para karyawan 

yang bekerja di perusahaannya. Beliau mempunyai pengaruh terhadap masyarakat 

dan bawahannya.  

Teori elite strategis merupakan teori yang muncul untuk menjelaskan 

mengenai elite yang tidak hanya 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, elite bintang film, dan lain-lain. Jadi elite-elite yang ada didasarkan 

pada keahlian-keahlian yang mereka miliki. Munculnya teori ini dikarenakan 

adanya suatu pertumbuhan penduduk yang besar, pertumbuhan pembagian kerja, 

organisasi formal, serta keragaman moral. Semakin lama, semakin banyak sektor 

politik, ekonomi, ilmiah, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, jabatan dan moral. 

Bapak Buchori merupakan elite strategis, yaitu sebagai elite politik dan elite 

ekonomi. Golongan elite merupakan kelompok kecil orang atau minoritas. 

Mereka menduduki posisi yang penting, memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan yang lainnya seperti, kebijaksanaan, keberanian, inteligensi, maupun 
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keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki tanggung jawab 

yang lebih besar.  

Selain kedudukan dari Bapak Buchori sebagai elite politik dan elite 

ekonomi, putra pertama beliau, Indi Eko Yanuarto juga memegang jabatan yang 

sama, yaitu sebagai elite politik dan elite ekonomi. Jabatannya di bidang politik 

terlihat dari kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI 

Perjuangan. Ia meneruskan jabatan sang ayah sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan 

beberapa tahun yang lalu, sebelum beliau menjabat sebagai Walikota 

Probolinggo. PDI Perjuangan merupakan partai yang mengusung Bapak Buchori 

dan Ibu Rukmini dalam pemilihan Walikota Probolinggo. Keluarga dari Bapak 

Buchori memang dikenal sebagai keluarga PDI Perjuangan. Partai ini memiliki 

basis massa yang cukup besar di Kota Probolinggo. 

Pada tahun 2004, ketika Bapak Buchori menjabat sebagai Walikota 

Probolinggo periode pertama, beliau berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Pada saat 

itu, walikota masih dipilih oleh DPR. Beliau mendapatkan suara sebanyak 16 

suara, sedangkan lawannya mendapatkan 14 suara. Indi Eko Yanuarto sebagai 

ketua dari partai pengusung walikota sekaligus putra pertama beliau, sangat 

mendukung kemenangan Ibu Rukmini menjadi Walikota Probolinggo periode 

2014-2019. Ia dengan tegas mengatakan bahwa 100% mendukung bahkan itu 

telah menjadi kewajibannya. Apalagi calon walikota dan wakil walikota pada saat 

itu adalah kader tulen, keduanya sama-sama diusung oleh PDI Perjuangan. Tetapi 

mereka masih mendapat dukungan dari partai-partai lain, seperti PKS, PAN, 

Hanura, dan Pelopor. 
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“One huandrate persen, kalo yang ditanyakan itu ya wajib, fardhu qifayah 
sebagai pengusung walikota apalagi ini kan seratus persen itu kan kader 
tulen mulai dari walikota hingga wakilnya, tidak ada campuran dari partai-
partai yang lain, yang kebetulan di kala itu mereka mendapat dukungan 
dari PKS, PAN, Hanura, dan Pelopor.” 5 

 

Kedudukan Indi Eko Yanuarto dalam bidang ekonomi yaitu sebagai elite 

ekonomi di bidang pariwisata. Ia merupakan pemilik salah satu hotel besar di 

Kota Probolinggo, yaitu Hotel Bromo View dan juga sebagai pemilik Stasiun 

Radio Indie FM. Dari berbagai kedudukan yang dimiliki maka dapat diketahui 

bahwa Indi Eko Yanuarto memiliki sumber kekuasaan berupa kedudukan dan 

kekayaan. Dari segi kedudukan dapat dilihat dari jabatannya sebagai Ketua DPC 

PDI Perjuangan. Jabatannya dapat memberikan kekuasaan kepada putra pertama 

dari Walikota Probolinggo tersebut. Ia memiliki pengaruh terhadap bawahannya, 

terutama terhadap orang-orang yang berada di dalam struktur DPC PDI 

Perjuangan.  

Kemudian dari segi kekayaan dapat dilihat dari sektor ekonomi yang 

dimiliki yaitu Hotel Bromo View dan Stasiun Radio Indie FM. Indi Eko Yanuarto 

juga dikenal memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak. Apabila dilihat dari 

teori elite strategis, ia juga merupakan elite ekonomi atau elite non formal, yang 

mana juga mempunyai kekuasaan atau pengaruh terhadap bawahannya yaitu para 

karyawan yang bekerja di perusahaannya tersebut. Apa yang dikatakan atau 

dilakukan oleh Indi Eko Yanuarto secara otomatis akan diikuti oleh para 

                                                           
5 Hasil wawancara dengan putra pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto sekaligus 
sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan pada tanggal 2 Desember 2014, pukul 09:54 WIB. 
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karyawan atau bawahannya. Dengan kata lain, ia sebagai elite mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap massanya. Hal ini dapat memudahkannya dalam 

mendapatkan dukungan ketika pilkada tahun 2013 kemarin, yang mana yang 

menjadi calon walikota saat itu ialah ibu dari Indi Eko Yanuarto. 

Elite politik selain dari keluarga Bapak Buchori, diantaranya yaitu ketua 

dari masing-masing partai pendukung kemenangan Ibu Rukmini. Mereka adalah 

Ketua DPD PAN, PKS, Partai Hanura, dan Partai Pelopor. Mereka melakukan 

koalisi dalam mensukseskan pemilu walikota seperti yang dikatakan oleh putra 

pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto. Para ketua partai tersebut 

juga memiliki pengaruh dalam strruktur partai masing-masing. Selain itu juga 

memiliki massa pendukung dari masing-masing partai. Elite politik, dalam hal ini 

yaitu Ketua DPD PAN, PKS, Partai Hanura, dan Partai Pelopor memiliki 

kekuasaan atau pengaruh terhadap orang-orang yang berada dalam struktur partai 

seperti, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, dan juga terhadap masyarakat 

yang menjadi pengikut dari masing-masing partai. Sehingga apa yang dikatakan 

atau dilakukan oleh ketua partai tersebut secara otomatis akan diikuti oleh mereka, 

bahkan dijadikan sebagai panutan. 

“One huandrate persen, kalo yang ditanyakan itu ya wajib, fardhu qifayah 
sebagai pengusung walikota apalagi ini kan seratus persen itu kan kader 
tulen mulai dari walikota hingga wakilnya, tidak ada campuran dari partai-
partai yang lain, yang kebetulan di kala itu mereka mendapat dukungan 
dari PKS, PAN, Hanura, dan Pelopor.”6 

                                                           
6 Hasil wawancara dengan putra pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto sekaligus 
sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan pada tanggal 2 Desember 2014, pukul 09:54 WIB. 
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Secara umum, masyarakat Kota Probolinggo memiliki jenis pekerjaan 

yang beraneka ragam diantaranya yaitu, petani, pedagang, nelayan, karyawan 

pabrik, karyawan jasa, dan lain-lain. Dengan demikian juga terdapat para elite-

elite ekonomi sesuai dengan masing-masing pekerjaan. Hal ini dalam teori elite 

strategis dikenal sebagai elite informal yang memiliki pengaruh terhadap yang 

lainnya atau bawahannya serta memiliki massa yang besar. Namun sektor 

ekonomi yang menonjol di Kota Probolinggo yaitu Perusahaan Kayu Lapis yang 

dimiliki oleh Bapak Buchori, yaitu Perusahaan Kayu Lapis BFI dan Mega 

Perkasa. Selain itu juga ada perusahaan di bidang jasa yaitu PO. Bus Akas. 

PO. Bus Akas terdiri dari empat perusahaan yaitu, Akas I, Akas II, Akas 

III, dan Akas IV. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Akas secara turun 

temurun, sesuai dengan namanya yaitu Anak Karman Arman Sekeluarga (AKAS). 

Pemilik PO. Bus Akas memiliki kedudukan yang sangat penting dengan memiliki 

jumlah karyawan kurang lebih sebanyak 10.000 karyawan secara keseluruhan, 

sehingga kedudukan keluarga Akas ini juga sangat terlihat di masyarakat 

probolinggo. Pemilik Perusaahan Bus Akas memiliki hubungan kerjasama dengan 

Walikota Probolinggo, khususnya dalam hal kebijakan. Selain itu, juga menjalin 

hubungan kerja sama dalam bidang bisnis, olahraga, dan lain-lain. Ketua dari 

Akas IV, yaitu Bapak Tjok menjabat sebagai Ketua ICI Kota Probolinggo dengan 

mendirikan komunitas sepeda gembira yang sekaligus dimanfaatkan sebagai 

bentuk pendekatan terhadap masyarakat oleh Bapak Buchori. 

“Kami kenal dengan Pak Wali sudah lama, kurang lebih lima belas sampai 
dua puluh tahun, waktu beliau masih di KTI, ketika sebelum menjadi 
walikota sudah menjalin hubungan dekat. Kalo bentuk hubungan saat ini 
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yaitu saya sebagai Ketua ICI Probolinggo dengan mendirikan komunitas 
sepeda gembira yang blusuk-blusuk itu, biasanya tiap hari sabtu. Ini salah 
satu bentuk kerjasama di bidang olah raga. Kemudian dalam bidang bisnis, 
bisnis kayu, Pak Buchori punya perusahaan kayu. Kemudian travel.”7 

 

PO. Bus Akas memiliki sumber kekuasaan yang berupa kekayaan dengan 

memperkerjakan kurang lebih 10.000 karyawan. Dengan demikian, juga dapat 

dijelaskan dengan teori elite strtaegis yaitu elite itu juga berasal dari elite informal 

atau di luar elite pemerintahan seperti elite ekonomi. Disini dapat diketahui bahwa 

pemilik PO. Bus Akas merupakan elite ekonomi. Elite merupakan sekelompok 

kecil orang yang mempunyai kekuasaan atas yang lainnya. Pak Tjok sebagai elite 

ekonomi memiliki kekuasaan atas karyawannya. Apapun yang dikatakan atau 

dilakukan oleh beliau akan diikuti dan dihormati oleh para karyawannya sebagai 

bawahannya. 

Selain kedudukan beliau sebagai elite ekonomi, beliau juga menjabat 

sebagai Ketua ICI Kota Probolinggo dengan mendirikan komunitas sepeda 

gembira yang dilakukan setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut melibatkan Bapak 

Buchori, baik ketika menjabat sebagai walikota maupun sebagai mantan walikota. 

Pak Tjok memiliki hubungan dekat dengan Bapak Buchori. Hubungan tersebut 

telah dijalin semenjak Bapak Buchori bekerja di Perusahaan Kayu Lapis dan 

sebelum beliau menjabat sebagai Walikota Probolinggo.  

Kota Probolinggo tidak hanya memiliki elite politik dan elite ekonomi, 

namun juga memiliki elite agama. Elite agama adalah sekelompok kecil orang 
                                                           
7 Hasil wawancara dengan Bapak Tjok selaku pemilik PO. Bus Akas pada tanggal 9 Februari 
2015, pukul 09:47 WIB. 
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atau bisa dikatakan kaum minoritas yang memiliki penegetahun lebih 

dibandingkan dengan yang lainnya, khususnya di bidang keagamaan. Kota 

Probolinggo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki mayoritas 

penduduk beragama Islam. Masyarakat Kota Probolinggo tidak semua merupakan 

masyarakat kota, tetapi juga merupakan masyarakat desa berdasarkan ciri-ciri 

yang telah ada, walaupun probolinggo itu sendiri dikenal dengan sebutan “kota”. 

Oleh karena itu, budaya masyarakat Kota Probolinggo masih kental dengan 

nuansa keislamannya sehingga banyak organisasi atau kegiatan-kegiatan 

keagamaaan yang ada di kota tersebut. Kegiatan tersebut diantaranya yaitu, 

fatayatan dan muslimatan yang dikhususkan kepada para wanita dan yang 

dikhususkan kepada para laki-laki seperti, yasinan, tahlilan, sarwa’an, dan lain-

lain. “Adaa, muslimat ada, muslimin ada, fatayatan ada. Bahkan disini itu setiap 

hari ada, setiap hari kegiatan itu ada, senin ada, selasa ada, rabu ada, kamis ada, 

jumat ada, full satu minggu itu kegiatan ada.” 

Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa di Kota Probolinggo banyak 

terdapat para elite-elite keagamaan, khususnya elite agama Islam seperti para 

kyai. Para kyai merupakan salah satu tokoh yang disegani dan menjadi panutan 

bagi masyarakat Kota Probolinggo. Seorang kyai mempunyai pengaruh terhadap 

masyarakat khususnya kepada para santrinya. Apabila sang kyai mengatakan “A”, 

maka santrinya akan berkata “A”. Secara otomatis tindakan sang kyai akan ditiru 

oleh santrinya. Hal ini dilakukan karena para santri menganggap bahwa apapun 

yang dilakukan oleh kyai itu benar dan apabila mengikuti tindakan tersebut akan 

mendapatkan barokah. Kepercayaan tersebut telah menjadi budaya masyarakat 
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Kota Probolinggo. Berdasarkan teori elite strategis, elite agama merupakan elite 

informal, yang mana elite agama tersebut memiliki pengaruh dalam masyarakat. 

Selain itu, dengan adanya berbagai macam kegiatan keagamaan maka kedudukan 

para kyai sebagai elite agama sangat terlihat di masyarakat.  

Berdasarkan dari konsep sumber kekuasaan, salah satu contoh dari sumber 

kekuasaan yaitu berupa kepercayaan. Para alim ulama atau para kyai di berbagai 

tempat mempunyai kepercayaan dari masyarakatnya, sehingga mereka dianggap 

sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan 

keputusan di tempat tersebut. Jadi, selain dalam masyarakat, elite agama juga 

berpengaruh dalam bidang politik di Kota Probolinggo. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya hubungan kerjasama para elite agama dengan Bapak Buchori sewaktu 

menjabat sebagai walikota. Elite agama juga menduduki beberapa jabatan politik 

di tingkat lokal, seperti menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani. Dalam proses 

pembuatan keputusan elite agama juga memegang peranan yang penting, 

misalnya memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan 

dibuat oleh Walikota Probolinggo. 

Elite agama juga mempunyai hubungan dekat dengan Bapak Buchori. Hal 

ini dapat diketahui dari pernyataan yang diberikan oleh Kyai Amiruddin yaitu, 

setiap satu bulan sekali diadakan kegiatan istighosah bersama yang melibatkan 

semua unsur masyarakat. Kegiatan tersebut diadakan di Rumah Dinas Walikota 

Probolinggo yang juga melibatkan Bapak Buchori. Dengan demikian dapat 

terjalin hubungan dekat antara elite agama dengan Bapak Buchori. Sehingga 
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ketika pilkada tahun 2013 kemarin, para kyai juga terlibat dalam kegiatan 

kampanye.  

“Ooohh kalo seperti itu ya rutin, masyarakat kota probolinggo itu ada 
kegiatan istighosah dan yasinan tiap malam jumat legi di rumah dinas itu, 
itu yang diketahui saya. Jadi setiap malam jumat legi di rumah dinas itu 
mengadakan yasinan dan istighosah bersama yang didukung oleh 
masyarakat, bukan hanya kota, di wonoasih saja tiap akhir bulan itu 
mengadakan kegiatan yasinan dan istighosah di kecamatan wonoasih itu 
se-kecamatan setiap akhir bulan. Kalo di pemkot alias di rumah dinas itu 
tiap malam jumat legi, itu semua unsur dah, baik dari PNS maupun 
masyarakat umum yang hadir disitu. Rutin sudah mulai dari Pak 
Buchori.”8 

 

Dari penjelasan mengenai struktur elite Kota Probolinggo di atas dapat 

diketahui bahwa struktur elite yang ada di Kota Probolinggo seakan melibatkan 

semua anggota keluarga dan kerabat dekat dari Bapak Buchori. Tidak hanya elite 

politik atau pemerintahan saja, namun juga terdapat elite-elite yang lainnya seperti 

elite ekonomi dan elite agama. Terdapat hubungan keluarga diantara elite politik 

di Kota Probolinggo, yaitu antara Bapak Buchori dengan Ibu Rukmini dan Indi 

Eko Yanuarto. Selain itu juga terdapat hubungan kekerabatan antara Bapak 

Buchori dengan Pak Tjok sebagai elite ekonomi yang berpengaruh terhadap 

masyarakat dan juga dengan para kyai. 

 

 

 

                                                           
8 Hasil wawancara dengan Kyai Amiruddin pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 16:01 WIB. 
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Gambar 2.3 

Silsilah Keluarga Walikota Probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buchori. 2013. Membangun Watak, Mencerdaskan Jiwa Bangsa 

(Catatan Bunga Rampai Pendidikan Karakter). Probolinggo: Bedug 
Institue. 
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3.2 Peta Simpul-Simpul Kekuasaan di Kota Probolinggo 

Peta simpul-simpul kekuasaan di Kota Probolinggo dapat dilihat dari 

keluarga walikota, yaitu keluarga dari Bapak Buchori. Bapak Buchori sebagai 

mantan Walikota Probolinggo adalah suami dari Ibu Rukmini yang saat ini 

menjabat sebagai Walikota Probolinggo periode 2014-2019. Bapak Buchori 

menjabat sebagai walikota selama dua periode, yaitu periode 2004-2009 ketika 

masih dipilih oleh DPRD dan periode 2009-2014 yang telah dipilih langsung oleh 

rakyat. Sebelum menjabat sebagai walikota, beliau juga pernah menjabat sebagai 

Ketua DPC PDI Perjuangan yang saat ini diketuai oleh putra pertamanya. Selain 

itu juga pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi. 

HM. Buchori, SH, M.Si lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya yang 

berdarah Pamekasan, Madura dulunya adalah seorang tukang becak yang juga 

menjadi kuli angkut gudang gaplek. Ibunya bekerja menjadi pembantu rumah 

tangga pada warga keturunan Tionghoa asal Surabaya. 22 Juni 1954 Buhari (nama 

kecil Buchori) lahir di Dukuh Bongkaran, Probolinggo. Jenjang pendidikan 

Buchori dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Bhayangkari Probolinggo, SD 

Pertiwi Probolinggo (1968), SMPN 2 Probolinggo (1971), Sekolah Teknik Mesin 

Probolinggo (1974). Ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas 

Pancamarga (UPM) Probolinggo (2002) dan Pascasarjana di Jurusan Administrasi 

Kebijakan Publik Universitas Merdeka (Unmer) Malang (2005).9 

 

                                                           
9 Buchori. Membangun Watak Mencerdaskan Jiwa Bangsa: Catatan Bunga Rampai Pendidikan 

Karakter. 2013. Probolinggo: Bedug Institue 
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Setelah Bapak Buchori tidak dapat mencalonkan kembali sebagai 

walikota, Ibu Rukmini yang merupakan istri dari mantan walikota tersebut maju 

dalam pilkada tahun 2013 dan terpilih sebagai Walikota Probolinggo periode 

2014-2019 dengan jumlah perolehan suara sebesar 36%. Selain menjabat sebagai 

walikota, beliau juga merupakan anggota dari Komisi X DPR RI periode 2014-

2019. Sebelum menjabat sebagai walikota, beliau telah menjabat sebagai Ketua 

PKK Kota Probolinggo sekaligus mantan anggota Komisi VIII DPR RI. 

Ibu Rukmini lahir dari keluarga militer. Orangtua beliau berasal dari 

Jombang dan Probolinggo. Karir politik Ibu Rukmini dimulai ketika beliau 

menjabat sebagai anggota DPR RI selama satu periode. Setelah itu beliau 

melanjutkan kepemimpinan dari sang suami yaitu sebagai Walikota Probolinggo. 

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Ketua PKK Kota Probolinggo 

sehingga beliau terjun langsung dalam kegiatan masyarakat dan dikenal oleh 

masyarakat. “Bu Rukmini itu anu, bapaknya polisi. Ibuknya ibu rumah tangga. 

Kalo bu rukmini bapaknya dari jombang, dulu kan pernah kesana sepedaan. Kalo 

ibuknya asli sini.”10 

Selain jabatan yang dipegang oleh Bapak Buchori dan Ibu Rukmini, putra 

pertama beliau yaitu Indi Eko Yanuarto juga memegang jabatan penting dengan 

menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo. Partai yang 

dipimpin oleh putra pertama walikota tersebut merupakan partai yang mengusung 

                                                           
10 Hasil wawancara dengan Kaswanto selaku Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo 
pada tanggal 11 Juli 2015, pukul 18:44 WIB. 
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Ibu Rukmini menjadi Walikota Probolinggo. Sebelumnya juga mengusung Bapak 

Buchori ketika menjabat sebagai walikota.  

Keluarga dari Bapak Buchori memiliki kedudukan penting dalam bidang 

politik. Dalam hal ini keluarga tersebut memiliki sumber kekuasan yang berupa 

kedudukan politiknya. Dengan demikian secara otomatis keluarga dari Walikota 

Probolinggo memiliki kekuasaan. Kekuasaan merupakan 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 berlangsung antara sekurang-kurangnya dua pihak, jadi ada 

hubungan (relationship) antara dua pihak atau lebih. 

Bapak Buchori termasuk dalam kelompok strategis. Selain memiliki 

jabatan dalam bidang politik, beliau juga memiliki jabatan dalam bidang 

ekonomi. 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 
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Group (yang berkuasa). Barrington Moore memusatkan perhatiannya kepada 

bermacam-macam kelompok yang disebut sebagai kelompok strategis, yaitu kelas 

tuan tanah, petani, administrasi pemerintahan dan bourjuis perkotaan.  

Keluarga Walikota Probolinggo juga sebagai pemilik beberapa sektor 

perekonomian di Kota Probolinggo. Bapak Buchori beserta putra pertamanya 

memiliki beberapa perusahaan seperti perusahaan kayu yang juga memiliki 

jumlah karyawan yang cukup banyak. Selain kekuasaannya dalam bidang politik, 

mereka juga memiliki kekuasaan dalam bidang ekonomi. Keluarga dari Walikota 

Probolinggo memiliki kekuasaan terhadap masyarakat terutama mereka yang 

bekerja di perusahaan Bapak Buchori atau Indi Eko Yanuarto karena telah terikat 

dalam kegiatan ekonomi yaitu, antara atasan dengan bawahannya. Apa yang 

dikatakan oleh Bapak Buchori atau Indi Eko Yanuarto sebagai atasannya akan 

diikuti oleh para karyawannya sebagai bawahannya.  

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keluarga dari Bapak Buchori 

merupakan salah satu keluarga yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Kota 

Probolinggo. Dalam bidang politik, keluarga tersebut sangat berperan terhadap 

sistem pemerintahan Kota Probolinggo, yang mana segala keputusan yang akan 

dibuat tergantung kepada Ibu Rukmini sebagai walikota. Kesejahteraan 

masyarakat dapat dinilai dengan kesuksesan beliau dalam memimpin Kota 

Probolinggo. Sebelumnya juga dilihat dari kesuksesan Bapak Buchori dalam 

memimpin Kota Probolinggo selama dua periode. Kemudian dalam bidang 

ekonomi, keluarga dari Bapak Buchori  juga sangat berperan dan memiliki 

pengaruh yang besar terhadap tingkat pengangguran yang ada di kota tersebut. 
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Hal ini dikarenakan oleh banyaknya jumlah karyawan yang dibutuhkan di 

perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Buchori 

memberikan peluang pekerjaan terhadap masyarakat Kota Probolinggo sehingga 

juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain perusahaan yang 

dimiliki oleh Bapak Buchori, putra pertama beliau juga merupakan pemilik dari 

beberapa perusahaan di bidang pariwisata, sehingga ia juga memiliki peran yang 

cukup besar dalam bidang ekonomi. 

Indi Eko Yanuarto sebagai Ketua DPC PDI perjuangan memiliki 

kekuasaan di partai tersebut. Jabatannya tersebut merupakan salah satu sumber 

kekuasaan yang dimilikinya. Dengan adanya sumber kekuasaan dan kekuasaan 

yang dimiliki maka ia juga dapat mempengaruhi pihak lain. Apa yang dilakukan 

dan dikatakan akan diikuti dan dipatuhi oleh orang lain, terutama oleh mereka 

yang memiliki kedudukan dibawahnya. Indi Eko Yanuarto merupakan salah satu 

elite politik dan elite ekonomi yang ada di Kota Probolinggo. 

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang memiliki basis massa 

terbesar di Kota Probolinggo. Hal ini dapat dilihat pada pemilu legislatif tahun 

2009, yang mana PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 39.250 suara di 

DPR, 25.059 suara di DPRD I, dan 31.789 suara di DPRD II. Pemilihan Presiden 

pada tahun 2009, pasangan Megawati dan Probowo memperoleh suara sebanyak 

41%. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kota Probolinggo merupakan 

masyarakat yang sangat mendukung PDI Perjuangan. Kemudian dalam pemilihan 

Presiden tahun 2014 kemarin, pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla memperoleh 
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suara sebanyak 58.149 suara, yang mana Jokowi dikenal sebagai salah satu tokoh 

yang memiliki background PDI Perjuangan. 

Selain dilihat dari pemilu legislatif dan pemilu Presiden, peran PDI 

Perjuangan di Kota Probolinggo dapat dilihat dari pemilu walikota mulai tahun 

2004, 2008, dan 2013. Pada tahun 2004, Kota Probolinggo dipimpin oleh Bapak 

Buchori yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Pada tahun 2008, masih 

dilanjutkan oleh Bapak Buchori dengan perolehan suara sebanyak 89.212 suara 

dari jumlah suara sebanyak 122.963 suara. Kemudian pada tahun 2013, 

kepemimpinan dari Bapak Buchori dilanjutkan oleh istrinya yaitu Ibu Rukmini 

yang diusung oleh partai yang sama yaitu PDI Perjuangan. Beliau memperoleh 

suara sebanyak 48.479 suara dari jumlah suara sebanyak 133.377 suara. Dalam 

pilkada tahun 2013 ini kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan mengalami 

penurunan jumlah perolehan suara. Jumlah suara yang diperoleh memiliki selisih 

yang sedikit dengan kandidat yang diusung oleh Partai Golkar yaitu memperoleh 

suara sebanyak 41.813 suara.  

Berdasarkan dari pemerintahan Kota Probolinggo mulai tahun 2004 

hingga saat ini dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan memiliki pengaruh yang 

cukup besar. Kepemimpinan dari keluarga Bapak Buchori dapat bertahan lama. 

Hal ini juga didukung oleh kedudukan keluarga tersebut di bidang ekonomi. 

Dalam masyarakat Kota Probolinggo, PDI Perjuangan tidaklah merupakan partai 

asing. Keluarga Bapak Buchori memiliki background PDI Perjuangan yang sangat 

kuat. Sebelum menjabat sebagai walikota, beliau memang dikenal sebagai salah 

satu tokoh yang berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini dapat diketahui ketika beliau 
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menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, kemudian menjadi anggota DPR 

Provinsi. 

PDI Perjuangan memberikan peluang yang cukup besar terhadap keluarga 

Bapak Buchori. Partai ini menjadi partai yang dipercaya oleh masyarakat untuk 

mensejahterakan rakyat. Ini dapat diketahui dari berbagai program yang telah 

dilakukan oleh PDI Perjuangan, misalnya program bhakti sosial, program 

kesehatan, dan program pendidikan. Indi Eko Yanuarto mengatakan bahwa PDI 

Perjuangan setiap tiga bulan sekali melakukan bhakti sosial berupa pembagian 

sembako murah kepada masyarakat. Kemudian mengadakan pengobatan gratis, 

khitanan massal, dan lain-lain. Selain itu juga membagikan daging kurban ketika 

Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut hanya 

dilakukan oleh PDI Perjuangan, dan partai-partai yang lainnya jarang melakukan 

kegiatan tersebut bahkan tidak sama sekali. Dalam bidang keagamaan, PDI 

Perjuangan juga mengadakan pengajian umum setiap satu tahun sekali, yang 

mana hal ini dapat memberikan peluang terhadap partai tersebut agar dapat 

melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Dengan demikian, partai tersebut 

dapat menjadi salah satu partai yang berkuasa di Kota Probolinggo. 

“Pertama itu adalah MPSU, Morning Panglima Sudirman On The Street 
itu kan rutin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Coba ada ditanyakan kepada 
seluruh publik mana yang konsisten setiap ada MPS itu ada yang namanya 
sembako murah dan itu tidak pernah ada partai-partai yang lain, ada dari 
setahun mungkin sekali bahkan ndak sama sekali, kita ndak, per triwulan 
itu pasti ada karena itu nilainya besar empat puluh juta kita itu 
menghabiskan dana bisa lebih, kurang lebih, lebih dari empat puluh. Yang 
lain kita juga perhitungkan, misalnya kayak panggung, terus apa namanya 
eee terop, dan sebagainya, entertaint, itu kan perlu juga untuk masyarakat, 
habis itu ada pengobatan massal juga sehingga dengan cara itu dengan 
melibatkan masyarakat kemudian kita masuk di dalamnya agar masyarakat 
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itu memberikan apresiasi mengenai itu dan biasanya setiap tahun itu 
tentative kondisional, berubah, pertama kita pernah mengadakan khitanan 
massal, itu memperingati hari ulang tahun partai. Itu kan, khitanan massal. 
Ada yang namanya jalan sehat, teruuusss eee khitan massal, jalan sehat, 
dan apa yaa, pengajian itu jelas, setiap tahun pasti ada, eeee itu yang 
sifatnya adalah sosial ya, mungkin itu, terus setiap Idul Adha pembagian 
daging kurban, itu pasti. Mungkin itu yang terlintas, sebenarnya banyak 
tapi lupa saya. Itu yang terlihat dominan dalam pikiran saya.”11 

 

Dengan adanya program-program partai yang mengedepankan 

kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat juga berantusias untuk mendukung 

partai tersebut sehingga ketika pilkada tahun 2008 dan 2013 dimenangkan oleh 

kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan. Selain itu juga dilihat dari 

kesuksesan Bapak Buchori dalam memimpin Kota Probolinggo. Bapak Buchori 

yang dikenal memiliki background PDI Perjuangan memiliki kinerja yang bagus 

yang juga didukung oleh program-program yang dilakukan oleh partai 

pengsusungnya. Saat ini PDI Perjuangan diketuai oleh putra pertamanya, sehingga 

dapat memudahkan Bapak Buchori dalam melakukan program-program untuk 

masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan semakin kuatnya hubungan PDI 

Perjuangan dengan Bapak Buchori. 

Selain jejaring dari keluarganya sendiri, Bapak Buchori juga memiliki 

jejaring dengan beberapa tokoh agama yang ada di Kota Probolinggo. Selain 

sebagai kerabat dari Bapak Buchori, para kyai juga menjadi simpatisan dalam 

pilkada 2013 yang mendukung pasangan “Harus Pas” yaitu pasangan Ibu Rukmini 

dengan Bapak Suhadak. Selain itu, para kyai juga memegang jabatan politik di 

                                                           
11 Hasil wawancara dengan putra pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto selaku 
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo pada tanggal 2 Desember 2014, pukul 09:54 WIB. 
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tingkat kelurahan seperti menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani sekaligus juga 

terlibat dalam perumusan suatu kebijakan. 

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang kental 

dengan budaya keislamannya. Walaupun Kota Probolinggo dikenal dengan 

sebutan “kota”, namun masyarakatnya masih tergolong masyarakat desa, yang 

mana hubungan antar masyarakat masih kuat. Hubungan tersebut dapat dilihat 

dengan banyaknya kegiatan keagamaan dalam masyarakat, seperti fatayatan, 

muslimatan, yasinan, sarwa’an, istighosah, tahlilan, dan lain-lain. 

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang ada, maka juga terdapat para 

tokoh agama seperti para kyai. Peran kyai di Kota Probolinggo sangat terlihat. 

Kyai memiliki sumber kekuasaan berupa pengetahuan yang lebih di bidang 

keagamaan. Masyarakat sebagai pengikutnya akan mematuhi perintah dari sang 

kyai karena telah dianggap sebagai elite agama. Dengan demikian, maka elite 

agama atau para kyai di Kota Probolinggo memiliki kekuasaan dan berpengaruh 

terhadap masyarakat. Selain memimpin kegiatan keagamaan dalam masyarakat, 

para kyai juga memiliki Pondok Pesantren. Pondok Pesantren merupakan tempat 

belajarnya ilmu agama para santri. Mereka memiliki hubungan dengan para kyai 

sebagai pemilik Pondok Pesantren. Hubungan tersebut merupakan hubungan 

antara elite agama dengan bawahannya yaitu santri. Elite agama memiliki 

kekuasaan atau pengaruh terhadap santrinya. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu, apa yang dikatakan atau dilakukan oleh kyai maka akan 

dipatuhi dan dihormati oleh para santrinya. 
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Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong merupakan salah satu pondok 

besar di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat Kota Probolinggo banyak yang 

belajar ilmu agama di pondok tersebut sehingga kedudukan dari sang kyai sangat 

terlihat dalam masyarakat. Ketika Pilkada tahun 2013 kemarin, salah satu 

pengurus dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yaitu Ning Tutik 

menjadi salah satu juru kampanye. Hal ini secara otomatis dapat mempengaruhi 

pilihan masyarakat dalam pilkada. Ketika Ning Tutik terlihat dalam kampanye 

pilkada yang mendukung salah satu kandidat maka masyarakat menilai bahwa 

beliau merestui kandidat tersebut untuk menjadi Kepala Daerah Kota 

Probolinggo, sehingga mereka juga mengikuti pilihan dari beliau. 

Hubungan yang dekat juga terjalin antara Bapak Buchori dengan pemilik 

PO. Bus Akas yang menjadi simpatisan atau sukarelawan dalam pilkada tahun 

2013. Berbagai bentuk dukungan dilakukan untuk mensukseskan Ibu Rukmini 

menjadi Walikota Probolinggo. Atas dukungannya pemilik PO Bus Akas juga 

diberikan jabatan-jabatan oleh Bapak Buchori. Pak Tjok memegang jabatan 

sebagai Ketua ICI Kota Probolinggo dengan mendirikan komunitas sepeda 

gembira. Kegiatan tersebut juga digunakan untuk melakukan pendekatan dan 

komunikasi dengan masyarakat Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan supaya 

Bapak Buchori dapat mengetahui keluhan-keluhan masyarakat secara langsung. 

PO. Bus Akas memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, yaitu 

sekitar kurang lebih 10.000 karyawan secara keseluruhan. Kedudukan perusahaan 

travel tersebut sangat terlihat di Kota Probolinggo dan juga dikenal sebagai salah 

satu perusahaan yang mendukung PDI Perjuangan. Seperti yang telah dijelaskan 
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sebelumnya bahwa PO. Bus Akas memiliki sumber kekuasaan berupa kekayaan, 

sehingga perusahaan tersebut juga memiliki kekuasaan atas karyawannya. Dengan 

adanya sumber kekuasaan dan kekuasaan yang dimiliki maka perusahaan travel 

ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain.  

Pemilik PO. Bus Akas dikenal sebagai elite ekonomi di Kota Probolinggo. 

Berdasarkan dari teori elite strategis, elite ekonomi merupakan elite nonformal 

yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang perekonomian. Elite 

merupakan sekelompok kecil orang yang dapat mempengaruhi pihak lain yang 

berada di posisi yang lebih rendah, dalam hal ini yaitu para karyawan yang 

bekerja di PO. Bus Akas. Mereka mematuhi segala tata aturan yang diberikan oleh 

perusahaan tersebut. 

Kekuasaan dari PO. Bus Akas juga terlihat ketika pilkada tahun 2013 yang 

mendukung pasangan “Harus Pas” yaitu pasangan Ibu rukmini dan Suhadak. 

Salah satu pemilik perusahaan travel tersebut mengatakan bahwa salah satu 

bentuk dukungan terhadap pemenangan Ibu Rukmini menjadi walikota, 

diantaranya yaitu, memberikan motivasi kepada karyawan yang berdomisili di 

Kota Probolinggo mengenai figur-figur yang pantas menjadi Walikota 

Probolinggo. Selain itu juga memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada 

masyarakat yang berada di wilayah sekitar perusahaan.  

“Salah satunya adalah kita memeberikan motivasi kepada karyawan yang 
kebetulan berdomisili di kota tentang figur-figur yang memang pantas 
menjadi pimpinan daerah. Itu banyak ya sembilan sampai sebelas ribu 
karyawan, ya termasuk staff, karyawan, crew. Juga kemudian kontribusi 
yang lain adalah memberi bantuan sosial atau sembako pada masyarakat di 
sekitar lokasi perusahaan, di kantong-kantong daerah satu partai. Kalo kita 
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sembako itu setiap bulan tapi bukan relasinya dengan tim pemenangan tapi 
bakti sosial dari keluarga akas. Kalo itu waktu itu sembako dan itu 
rutin.”12 

 

Dukungan yang dilakukan oleh PO. Bus Akas ketika pilkada didukung 

oleh kekuasaan yang dimiliki sehingga dapat membantu untuk mendapatkan 

massa. Para karyawan merupakan pihak-pihak yang berada di posisi yang lebih 

rendah sehingga apa yang dikatakan dan dilakukan oleh perusahaan tersebut akan 

diikuti dan dipatuhi. Apabila PO. Bus Akas mendukung pasangan Ibu Rukmini 

dan Suhadak, maka mereka juga demikian. Seakan-akan pilihannya tergantung 

kepada orang-orang yang berada di posisi yang lebih tinggi dari mereka. Mereka 

tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya sendiri. 

Dari simpul-simpul kekuasaan yang ada di Kota Probolinggo dapat 

diketahui bahwa para pemilik kekuasaan saling memiliki hubungan diantara yang 

lainnya, baik hubungan keluarga ataupun hubungan kerabat dekat yang disebut 

sebagai Dinasti Politik. Kekuasaan tersebut tidak hanya dalam bidang politik atau 

pemerintahan saja, namun juga dalam bidang ekonomi, agama, dan lain-lain. 

Keluarga dari Bapak Buchori, mulai dari sang istri hingga putra 

pertamanya memiliki jabatan politik di Kota Probolinggo. Selain itu juga sebagai 

penguasa sektor ekonomi. Kemudian para kerabat dekat dari Bapak Buchori juga 

merupakan para pemegang kekuasaan, yaitu elite ekonomi dan elite agama. Elite 

ekonomi yaitu pemilik PO. Bus Akas, dan elite agama yaitu para kyai yang ada di 

Kota Probolinggo, seperti: Kyai Amiruddin, Kyai Hanif, Kyai Abdullah, Kyai 
                                                           
12 Hasil wawancara dengan Pak Tjok selaku pemilik PO. Bus Akas pada tanggal 9 Februari 2015, 
pukul 09:47 WIB. 
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Muhid, dan lain-lain. Mereka semua merupakan kerabat dekat dari Bapak Buchori 

sehingga mereka terlibat dalam kampanye tahun 2013. Selain itu juga memegang 

jabatan politik menjadi Ketua Kelompok Tani di masing-masing kelurahan. 
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Gambar 2.4 

Peta Simpul-Simpul Kekuasaan di Kota Probolinggo 
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Gambar 2.5 

Silsilah Keluarga dan Simpul Kekuasaan 
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3.3 Jejaring Kekuasaan Walikota Probolinggo yang Dimanfaatkan untuk 

Mempertahankan Kekuasaannya 

 3.3.1 Jejaring Utama Walikota Probolinggo 

 Kedudukan dari keluarga Walikota Probolinggo merupakan jejaring utama 

yang dimiliki oleh walikota. Kiprah Bapak H.M. Buchori di dunia politik memang 

baru terlihat sejak beliau menjadi Ketua PDI Pro-Megawati Soekarnoputri. 

Bahkan saat PDI Pro-Meg menjadi PDI Perjuangan (PDIP), beliau  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 beliau 

memimpin Kota Probolinggo. Selain itu, Bapak Buchori juga memiliki beberapa 

perusahaan kayu di Kota Probolinggo. 

Ibu Rukmini sebagai istri dari Bapak Buchori adalah salah satu anggota 

Komisi X DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau juga 

pernah menjabat sebagai anggota komisi VIII yang menangani Departemen 

Agama dan Departemen Sosial. Selain itu, beliau juga menjadi Ketua PKK Kota 

Probolinggo. Saat ini beliau melanjutkan kepemimpinan suaminya dengan 

menjadi Walikota Probolinggo periode 2014-2019. 
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Selain kedudukan dari Bapak Buchori dan Ibu Rukmini itu sendiri, putra 

pertama dari beliau juga memiliki kedudukan penting di Kota Probolinggo. Indi 

Eko Yanuarto menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Selain itu ia juga 

merupakan seorang pengusaha di bidang pariwisata sebagai pemilik salah satu 

hotel ternama yaitu Hotel Bromo View serta Stasiun Radio Indie FM. Saat ini ia 

juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DPD 

Kota Probolinggo. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa elite politik utama yang 

ada di Kota Probolinggo yaitu Ibu Rukmini sebagai walikota. Kemudian juga 

mantan walikota tahun 2004 dan 2009 yaitu Bapak Buchori yang juga sebagai 

suami dari Walikota Probolinggo. Serta putra pertama beliau yaitu Indi Eko 

Yanuarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Saat ini 

Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang walikota yang memiliki hubungan 

keluarga dengan walikota sebelumnya. Dengan kata lain terdapat hubungan atau 

ikatan yang kuat diantara Bapak Buchori dengan Ibu Rukmini. Dalam teori 

jaringan juga memepelajari tentang ikatan antar aktor tersebut, yang mana 

terdapat ikatan yang kuat dan ikatan yang lemah. Hubungan Bapak Buchori 

dengan Ibu Rukmini merupakan hubungan yang kuat karena mereka merupakan 

pasangan suami istri. Jadi ketika Bapak Buchori sudah tidak bisa melanjutkan 

kepemimpinannya dalam menjadi Walikota Probolinggo, maka sang istrilah yang 

melanjutkan kepemimpinannya. Hal ini bisa terjadi karena Bapak Buchori yang 

sebelumnya menjabat sebagai walikota menjadi salah satu jaringan dalam 

kemenangan Ibu Rukmini. Bapak Buchori telah dikenal oleh masyarakat Kota 
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Probolinggo sebagai walikota yang sukses dalam menjalankan pemerintahan serta 

dekat dengan masyarakat sehingga hal ini menjadi salah satu faktor terpilihnya 

Ibu Rukmini menjadi Walikota Probolinggo. Pernyataan tersebut disampaikan 

oleh salah satu masyarakat Kota Probolinggo. “Anuu, apa yaa, dilihat dari 

kerjaannya gitu, pak wali orangnya baik, ramaah, gituu. Saya memilih cuma 

dilihat dari bapak walikotanya itu, ramah gituu, suka apa ya suka blusukan itu 

juga, merakyat pokoknya dah.”13 

Jadi alasan masyarakat dalam memilih walikota tahun 2013 lebih melihat 

pada background dari Bapak Buchori sebagai mantan walikota sekaligus suami 

dari Walikota Probolinggo saat ini. Masyarakat menganggap bahwa Ibu Rukmini 

dapat memimpin Kota Probolinggo dengan baik seperti kepemimpinan suaminya. 

Menurut pendapat masyarakat, apabila memilih pasangan yang lain maka tidak 

diketahui kepemimpinannya seperti apa, sedangkan dengan memilih Ibu Rukmini 

bisa melihat kesuksesan kepemimpinan Bapak Buchori. Jadi secara otomatis 

pemerintahan Bapak Buchori telah mendapat legitimasi dari masyarakat. 

Legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan 

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

yang paling wajar untuk masyarakat itu. Masyarakat meyakini bahwa 

pemerintahan Bapak Buchori berhasil dalam mensejahterakan masyarakat. Oleh 

karena itu masyarakat memilih istri dari beliau untuk menjadi walikota 

selanjutnya. 

                                                           
13 Hasil wawancara dengan Ibu Isri selaku masyarakat pada tanggal 24 November 2014, pukul 
18:56 WIB. 
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“Eeee, mungkin dari turun temurun soalnya dia kan istrinya, kalo milih 
orang lain kan belum jelas soalnya kalo istrinya itu bisa melihat dari 
suaminya kan gitu. Saya melihat di suaminya yang bagus masak istrinya 
gak bagus kan gitu. Maka dari itu saya memilih Ibu Rukmini.” 14 

 

Putra pertama dari Walikota Probolinggo menjabat sebagai Ketua DPC 

PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ibu Rukmini ketika pemilu tahun 2013. 

Dalam hal ini Walikota Probolinggo juga memiliki hubungan dengan Indi Eko 

Yanuarto. Pertama yaitu hubungan sebagai seorang ibu dan anak atau hubungan 

keluarga, kedua yaitu hubungan politik. Mereka memiliki hubungan yang kuat 

sama seperti hubungan Ibu Rukmini dengan Bapak Buchori.  

Indi Eko Yanuarto mengatakan bahwa kontribusi dalam mensukseskan 

Pemilu Kepala Daerah tahun 2013 kemarin diantaranya yaitu, mulai dari 

struktural partai yang berada di tingkatan paling bawah seperti anak ranting, 

ranting, PAC, dan DPC, serta organisasi sayap seperti muslimat, muslimin, 

retung, dan Taruna Merah Putih dan juga Departemen Urusan Pemberdayaan 

Perempuan harus mempunyai kewajiban mensukseskan kader yang diusung dari 

PDI Perjuangan mulai dari walikota hingga wakilnya. Dengan adanya jaringan-

jaringan tersebut yang bekerja dengan baik maka PDI Perjuangan dapat 

memenangkan Ibu Rukmini sebanyak 36% (persen) dan hampir 30% (persen) 

suara di parlemen. Hal ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan memiliki mesin 

partai yang sangat solid seperti yang telah dikatakan oleh putra pertama walikota 

tersebut. Segala komponen-komponen partai maupun di luar partai bekerja secara 

                                                           
14 Hasil wawancara dengan Bapak Imron selaku masyarakat sekaligus karyawan di perusahaan 
kayu lapis milik Walikota Probolinggo pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 11:03 WIB. 
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maksimal dalam memenangkan Ibu Rukmini sebagai Walikota Probolinggo tahun 

2014. Kontribusi seperti ini tidak hanya dilakukan ketika pemilu tahun 2013 tetapi 

juga ketika pemilu tahun 2008, dimana waktu itu yang menjadi calon Walikota 

Probolinggo adalah bapak dari Indi Eko Yanuarto sekaligus suami dari Ibu 

Rukmini yaitu Bapak Buchori. 

“Di PDI Perjuangan itu ada tingkatan paling button itu anak ranting, 
ranting, PAC, dan DPC. Dan kita punya organisasi sayap namanya itu 
mulai dari muslimat, muslimin, retung, dan taruna merah putih. Dari 
empat, semua komponen-komponen dari organisasi sayap, struktural 
partai bahkan departemennya ada namanya soft garden di UPP, 
Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan, itu harus mempunyai 
kewajiban mensukseskan kader yang diusung dari PDI Perjuangan mulai 
dari walikota ataupun wakil. Nah, itu yang menjadi suatu kontribusi yang 
luar biasa, sehingga kami yang mempunyai delapan kursi dimana notabene 
syarat untuk pengajuan ini harus lima belas persen dari kursi DPRD 
tingkat dua, kita sudah melebihi dari lima belas persen bisa bahkan ini dua 
puluh lima persen lebih hampir tiga puluh persen suara kita yang ada di 
parlemen sehingga mengingat seperti itu dan juga dukungan dari PKS, 
PAN, Pelopor, maupun Hanura, kita bisa memenangkan jago kami ini 
sebanyak tiga puluh enam persen, itu mungkin kontribusi yang bisa kami 
berikan kepada pilkada kemarin, semua urat, jaringan itu, semua bekerja, 
dan itu yang memang kami pastikan kepada seluruh dukungan sehingga 
kami meyakini dari hasil kemenangan sebanyak tiga puluh enam persen 
itu adalah solidnya mesin partai di PDI Perjuangan.”15 

 

Dalam pemenangan walikota tahun 2013 kemarin, menurut keterangan 

dari putra pertama Ibu Walikota, ia membentuk sebuah tim penggerak yang terdiri 

dari Tim Internal PDI Perjuangan, Tim Gabungan Partai Politik, dan Tim 

Kerakyatan. Tim Internal PDI Perjuangan adalah tim yang menjadi motor dan 

inisiator dari semua tim-tim dan cabang serta program kerja yang dilakukan 

kandidat kepada yang lainnya. Tim kedua yaitu Tim Kerakyatan yang merupakan 

                                                           
15 Hasil wawancara dengan putra pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto sebagai 
Ketua DPC PDI Perjuangan pada tanggal 2 Desember 2014, pukul 09:54 WIB. 
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tim yang terpilih dari hasil penyaringan dan penjaringan dimana pengurus dan 

anggotanya berasal dari rakyat yang ditokohkan atau yang difigurkan oleh 

masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu Gabungan Partai Politik, merupakan 

orang-orang yang mempunyai struktur inti di partai-partai pendukungnya. Dari 

semua tim tersebut dikumpulkan dan dibentuk suatu kepengurusan dalam 

mensukseskan Ibu Rukmini. Tim Internal PDI Perjuangan yaitu mereka yang 

berada di dalam struktur partai, mulai dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, 

dan sebagainya. Kemudian Tim Kerakyatan yaitu para tokoh masyarakat yang 

memiliki sumber kekuasaan di daerahnya seperti kedudukan, kekayaan, dan 

kepercayaan. Contohnya adalah para tokoh agama, Pak RT, Pak RW, pedagang 

besar, pengusaha, dan sebagainya. Sedangkan Tim Gabungan Partai Politik yaitu 

para ketua dari masing-masing partai pendukung, diantaranya yaitu Ketua PKS, 

Ketua PAN, Ketua Partai Hanura, dan Ketua Partai Pelopor.  

“Hampir sama dengan konsep yang kami lakukan pada tahun dua ribu 
lapan, ada tim yang bergerak, pertama itu tim internal PDI Perjuangan, 
Tim Gabungan Partai Politik, Tim Kerakyatan, kalo Tim Internal PDI 
Perjuangan ini adalah yang menjadi motor, inisiator dari semua tim-tim 
dan cabang dan program kerja yang dilakukan kandidat kepada yang lain-
lain, itu khusus internal PDIP, walaupun pengkretkrutan nanti ini di share 
pada yang lain-lain, structural yang semakin baik. Terus yang kedua Tim 
Kerakyatan, Tim Kerakyatan ini adalah yang kita pilih, yang terpilih dari 
hasil penjaringan dan penyaringan dimana pengurus dan anggotanya itu 
berasal dari rakyat yang ditokohkan atau yang difigurkan oleh masyarakat. 
Gabungan Partai Politik ini yang mempunyai struktur inti di partai-partai 
pendukung kami, kita kumpulkan kemudian kita bentuk suatu 
kepengurusan sehingga dari tiga tim ini melebur, siap untuk 
memenangkann kandidat kita.”16 

 

                                                           
16 Hasil wawancara dengan putra pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto selaku 
Ketua DPC PDI Perjuangan pada tanggal 2 Desember 2014, pukul 09:54 WIB. 
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Putra pertama dari Walikota Probolinggo tersebut juga mengatakan bahwa 

dalam pilkada tahun 2013 kemarin mengenalkan figur Ibu Rukmini kepada 

masyarakat dengan cara bagi-bagi sembako kepada seluruh masyarakat, mulai 

dari Partai Politik yang mendukung, Struktur Ranting, dan Tim Kerakyatan di 

setiap kelurahan. Kemudian juga mengadakan pengobatan gratis di lima 

kecamatan, yaitu Kecamatan Mayangan, Kademangan, Kanigaran, Kedopok, dan 

Wonoasih serta mengadakan Rapat Kampanye Terbuka. Selain itu, Ibu Rukmini 

juga melibatkan diri dalam  berbagai forum-forum pengajian. Ini yang menjadi 

salah satu kedekatan Ibu Rukmini dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat 

mengenali langsung calon walikota pada saat itu.. 

“Berkaitan dengan pilkada? Ini yang dinamakan oleh cost politics itu ya, 
cost politics yang membaur dengan masyarakat itu banyak, pertama 
bagaimana mengenalkan figure kita kepada masyarakat, jago kita kepada 
masyarakat, salah satunya kita ini adalah di setiap kelurahan kita itu 
ngonsen mengadakan pertama itu adalah bagi-bagi sembako, bagi-bagi 
sembako seluruaah, seluruh. Mulai dari partai politik mendapatkan yang 
mendukung kita, struktur ranting mendapat jatah seperti itu dan 
kerakyatan itu juga mendapatkan seperti itu, di legaliti ataupun kandidat 
itu melihat dari waktu yang kita share disitu. Terus kedua, pengobatan 
gratis, pengobatan gratis di lima kecamatan itu kita lakukan, semuanyaa. 
Sehingga posisi itu bisa mendapatkan implikasi –implikasi kepada 
masyarakat. Teruusss, rapat kampanye terbuka di lapangan itu hampir ya, 
hampir semua karena kita mendapatkan tiga hari kampanye yaa, semua 
kita lakukan, yang lain-lain kalo dari kandidat sendiri seperti halnya yang 
sekarang ini terpilih bu wali, melalui proses yang bisa dilakoni dalam 
tanda petik perempuan, forum-forum pengajian, yang di dalamnya adalah 
ibu-ibu itu yang sering dimasuki oleh Bu Rukmini ataupun Bapak 
Walikota di kala itu. Itu yang saya lihat.”17 

 

                                                           
17 Hasil wawancara dengan putra pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto selaku 
Ketua DPC PDI Perjuangan pada tanggal 2 Desember 2014, pukul 09:54 WIB. 
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Kemenangan Walikota Probolinggo juga didukung oleh elite politik dari 

partai yang lain seperti PAN, PKS, Partai Hanura, dan Partai Pelopor. Partai-

partai tersebut merupakan jaringan yang dimiliki oleh Bapak Buchori dan juga 

putranya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Mereka melakukan kontrak politik 

dengan PDI Perjuangan dalam mensukseskan Walikota Probolinggo. Sebelumnya 

mereka sudah menjalin hubungan dengan walikota yang lama yaitu Bapak 

Buchori, sehingga ketika pemilihan walikota tahun 2013 mereka ikut serta dalam 

memberikan dukungan. 

“Alasan saya mendukung Ibu Rukmini yaitu, yang pertama itu saya sudah 
punya hubungan dengan walikota yang lama gitu lho. Pak Buchori itu 
sudah dua periode kita mendukung beliau. Sudah koalisi lama dan 
memang kita lihat cukup berhasil lah. Kepemimpinan Pak Buchori selama 
dua periode saya nilai cukup sukses dalam mensejahterakan masyarakat 
Kota Probolinggo”18 

 

Dukungan yang diberikan oleh partai-partai lain dalam pemenangan 

walikota tahun 2013 antara lain yaitu, mereka mengajak orang-orang yang berada 

dalam struktur partai untuk mendukung atau memilih Ibu Rukmini sebagai 

Walikota Probolinggo tahun 2014. Selain itu, mereka diminta untuk mencari suara 

dengan meminta keluarganya atau tetangganya untuk memilih Ibu Rukmini. 

Dalam struktur masing-masing partai tersebut sudah terdapat jaringan antar satu 

aktor dengan yang lainnya, yang mana mereka saling membantu dalam 

mendapatkan suara.  

“Yaaa, suara-suara kita itu ya, mulai dari struktur, dpc, anggota, kita suruh 
untuk memilih beliau. Pasukan kita, relawan kita, cari suara juga. Iyaa, 

                                                           
18 Hasil wawancara dengan Pak Tjok sebagai pemilik PO. Bus Akas pada tanggal 9 Februari 2015, 
pukul 09:47 WIB. 
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mulai dari ketua kita undang kemudian disampaikan untuk satu anggota 
itu cari suara, dengan meminta keluarganya, tetangganya untuk memilih 
yang kita dukung itu.”19 

 

PDI Perjuangan juga merupakan salah satu jaringan utama yang dimiliki 

oleh Walikota Probolinggo. Partai tersebut memiliki basis massa yang sangat 

banyak. Hal ini terlihat ketika pemilihan Walikota Probolinggo tahun 2008 dan 

2013 dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Bapak 

Buchori dan Ibu Rukmini. Keluarga Walikota Probolinggo dikenal sebagai 

keluarga PDI Perjuangan dengan adanya figur Bapak Buchori sebagai Walikota 

Probolinggo selama dua periode dan juga dilanjutkan oleh istrinya untuk 

memimpin Kota Probolinggo pada tahun 2014. Selain itu, putra pertama beliau, 

Indi Eko Yanuarto menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota 

Probolinggo.  

 Masyarakat Kota Probolinggo sangat antusias dalam memilih Kepala 

Daerah, salah satunya disebabkan karena background dari Bapak Buchori itu 

sendiri yang dikenal sebagai seorang walikota yang sangat dekat dengan 

masyarakatnya terutama rakyat kecil. Selain itu, juga disebabkan karena kinerja 

dari PDI Perjuangan itu sendiri dalam mensejahterakan masyarakat. Kinerja 

tersebut dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

PDI Perjuangan seperti, Morning Panglima Sudirman On The Street (MPSU) 

yang dilaksanakan selama tiga bulan sekali dengan membagikan kupon sembako 

murah, pengobatan massal, jalan sehat, pengajian, dan lain sebagainya. Kemudian 

                                                           
19 Hasil wawancara dengan Bapak Kadir selaku Ketua DPD PKS Kota Probolinggo pada tanggal 
12 Februari 2015, pukul 16:08 WIB. 
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dalam memperingati ulang tahun partai juga mengadakan bakti sosial seperti 

khitanan massal. 

“Pertama itu adalah MPSU, Morning Panglima Sudirman On The Street 
itu kan rutin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Coba ada ditanyakan kepada 
seluruh publik mana yang konsisten setiap ada MPS itu ada yang namanya 
sembako murah dan itu tidak pernah ada partai-partai yang lain, ada dari 
setahun mungkin sekali bahkan ndak sama sekali, kita ndak, per triwulan 
itu pasti ada karena itu nilainya besar empat puluh juta kita itu 
menghabiskan dana bisa lebih, kurang lebih, lebih dari empat puluh. Yang 
lain kita juga perhitungkan, misalnya kayak panggung, terus apa namanya 
eee terop, dan sebagainya, entertaint, itu kan perlu juga untuk masyarakat, 
habis itu ada pengobatan massal juga sehingga dengan cara itu dengan 
melibatkan masyarakat kemudian kita masuk di dalamnya agar masyarakat 
itu memberikan apresiasi mengenai itu dan biasanya setiap tahun itu 
tentative kondisional, berubah, pertama kita pernah mengadakan khitanan 
massal, itu memperingati hari ulang tahun partai. Itu kan, khitanan massal. 
Ada yang namanya jalan sehat, teruuusss eee khitan massal, jalan sehat, 
dan apa yaa, pengajian itu jelas, setiap tahun pasti ada, eeee itu yang 
sifatnya adalah sosial ya, mungkin itu, terus setiap Idul Adha pembagian 
daging kurban, itu pasti. Mungkin itu yang terlintas, sebenarnya banyak 
tapi lupa saya. Itu yang terlihat dominan dalam pikiran saya.”20 

 

Kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sangat 

dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Banyak sekali program-program 

yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Kota 

Probolinggo. Dengan demikian PDI Perjuangan ini menjadi partai yang sangat 

dikenal oleh masyarkat. Hal inilah yang juga dijadikan sebagai jejaring oleh 

Bapak Buchori dalam mempertahankan kekuasaannya. 

 

 

                                                           
20 Hasil wawancara dengan putra pertama Walikota Probolinggo yaitu Indi Eko Yanuarto selaku 
Ketua DPC PDI Perjuangan pada tanggal 2 Desember 2014, pukul 09:54 WIB. 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

MASDA PUTRI AMELIA



III-43 
 

3.3.2 Jejaring Pendukung Walikota Probolinggo 

Walikota Probolinggo dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat 

dengan para elite-elite agama, terutama elite agama Islam seperti para kyai. Hal 

ini terlihat ketika mantan Walikota Probolinggo, Bapak Buchori mengadakan 

umroh gratis untuk para kyai yang ada di Kota Probolinggo. Selain itu, para kyai 

tersebut juga menjadi juru kampanye ketika pemilihan walikota tahun 2013. Elite 

agama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu tokoh 

yang disegani oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Probolinggo karena 

sumber kekuasaan yang dimiliki. 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 terhadap pegawainya. Apabila seorang bawahan melanggar perintah atau 

aturan dari atasannya, maka akan ditindak. Kedua, contoh dari sumber kekuasaan 

yang berupa kekayaan yaitu, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas 

seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum 

dibayar. Ketiga, contoh dari sumber kekuasaan yang berupa kepercayaan yaitu, 

para alim ulama di berbagai tempat mempunyai kekuasaan terhadap masyarakat, 

sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan 

dalam proses pembuatan keputusan di tempat tersebut. Elite agama di Kota 

Probolinggo memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Kota Probolinggo 

karena memiliki sumber kekuasaan berupa kepercayaan atau keyakinan. 

Masyarakat Probolinggo yang masih kental dengan budaya keislamannya sangat 
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mematuhi dan menghormati para kyai. Mereka mengikuti apa saja yang dilakukan 

dan dikatakan oleh kyai tersebut.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa elite agama yang ada di Kota 

Probolinggo memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Dengan adanya 

hubungan tersebut maka secara otomatis para kyai  menjadi panutan masyarakat 

dalam memilih Ibu Rukmini. Oleh karena itu Walikota Probolinggo menggandeng 

elite agama dalam pemenangan Ibu Rukmini. Menurut pengakuan dari Kyai 

Amiruddin, beliau mengusung pasangan “Harus Pas” yaitu pasangan Ibu Rukmini 

dan Pak Suhadak dengan alasan bahwa beliau melihat kesuksesan dari Bapak 

Buchori sebagai walikota sebelumnya. 

“Itu kan tergantung pribadi masing-masing dalam menentukan pilihan, 
tapi untuk dari saya yang jelas saya itu kan mengusung pasangan harus 
pas, itu saya berkaca kesuksesannya pak wali. Kenapa saya dukung? 
Karena dari calon walikota itu istrinya pak wali masih apa yang menjadi 
pengalaman pak wali selama sepuluh tahun Insya Allah bisa dilanjutkan 
istrinya kan gitu kan? Itu jawaban saya kenapa saya dukung pasangan 
harus pas.”21 

 

Hubungan yang kuat antara Bapak Buchori dengan para kyai terlihat 

ketika para kyai menjadi simpatisan dalam pemilu tahun 2013 kemarin. Para kyai 

tersebut tidak termasuk dalam tim sukses namun hanya sebagai simpatisan dari 

pasangan “Harus Pas”. Beliau mengatakan bahwa simpatisan memiliki jumlah 

yang lebih banyak dibandingkan dengan tim sukses, namun mereka memiliki 

tujuan yang sama yaitu sama-sama mensukseskan Walikota Probolinggo, yaitu 

Ibu Rukmini.  

                                                           
21 Hasil wawancara dengan Kyai Amiruddin pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 16:01 WIB. 
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“Oohh ndak, simpatisan, cuman simpatisan, ndak termasuk tim sukses. 
Jadi secara struktur tim sukses saya ndak masuk. Baik sebagai anggota, 
ndak masuk saya. Kalo struktur seperti tim sukses itu kan ada, ada SK nya 
kan ya terdaftar untuk kecamatan ini, kelurahan ini, tim suksesnya ini, gitu 
sudah. Ya mungkin kalo simpatisan itu lebih banyak ketimbang tim 
sukses.”22 

 

 Masyarakat Kota Probolinggo merupakan masyarakat yang masih 

menganut sistem pedesaan, dilihat dari karekter sosial budayanya. Masyarakat 

Kota Probolinggo mempunyai hubungan sosial kuat antara yang satu dengan 

lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih kuatnya sistem gotong royong. 

Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk kegiatan keagamaan di masyarakat 

seperti, fatayatan, muslimatan, yasinan, tahlilan, sarwaan, dan lain-lain. Dengan 

adanya berbagai kegiatan keagamaan tersebut dapat membantu masyarakat untuk 

berkomunikasi dengan para elite agama maupun antar masyarakat, sehingga dapat 

memperkuat hubungan antara elite agama dengan masyarakat. Oleh karena itu, 

ketika Walikota Probolinggo menggandeng elite agama dalam pilkada juga 

mempengaruhi antusias masyarakat dalam memilih. 

“Kalo kegiatan keagamaan di masyarakat itu kan banyak, diantaranya ada 
fatayatan, muslimat, ya yasinan, tahlilan, sarwaan, itu kan banyak, gak tau 
kalo agama lain, jadi yang menonjol di kota probolinggo kalo kelompok 
masyarakat ya kegiatan keagamaan itu.”23 

 

                                                           
22 Hasil wawancara dengan Kyai Amiruddin pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 16:01 WIB. 
 
23 Hasil wawancara dengan Kyai Amiruddin pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 16:01 WIB. 
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Kegiatan keagamaan di Kota Probolinggo bukan hanya melibatkan elite 

agama dan masyarakat saja tetapi juga melibatkan Walikota Probolinggo. 

Menurut Kyai Hanif, pengajian rutin setiap satu bulan sekali selalu diadakan di 

Rumah Dinas Walikota Probolinggo. Pengajian tersebut berupa istighosah dan 

yasinan yang melibatkan Walikota Probolinggo, para elite agama, dan 

masyarakat. Disini dapat dilihat bahwa Walikota Probolinggo mempunyai 

hubungan dekat dengan para elite agama. Dari hubungan ini secara tidak langsung 

walikota juga dapat mendekatkan diri dengan masyarakat melalui elite agama 

karena elite agama mempunyai banyak santri atau pengikut. Para santri yang 

merupakan masyarakat Kota Probolinggo pada akhirnya akan mendukung 

Walikota Probolinggo seperti yang dilakukan para kyai sebagai elite agama.  

“Ooohh kalo seperti itu ya rutin, masyarakat kota probolinggo itu ada 
kegiatan istighosah dan yasinan tiap malam jumat legi di rumah dinas itu, 
itu yang diketahui saya. Jadi setiap malam jumat legi di rumah dinas itu 
mengadakan yasinan dan istighosah bersama yang didukung oleh 
masyarakat, bukan hanya kota, di wonoasih saja tiap akhir bulan itu 
mengadakan kegiatan yasinan dan istighosah di kecamatan wonoasih itu 
se-kecamatan setiap akhir bulan. Kalo di pemkot alias di rumah dinas itu 
tiap malam jumat legi, itu semua unsur dah, baik dari PNS maupun 
masyarakat umum yang hadir disitu. Rutin sudah mulai dari pak 
buchori.”24 

 

Berbagai kegiatan keagamaan di Kota Probolinggo dimanfaatkan sebagai 

sarana untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Baik dukungan sebelum terpilih 

menjadi walikota atupun setelah menjadi walikota. Sebelum terpilih, walikota 

melibatkan diri dalam berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat dan 

                                                           
24 Hasil wawancara dengan Kyai Amiruddin pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 16:01 WIB. 
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menggandeng elite agama sebagai simpatisan. Setelah terpilih, walikota juga tetap 

menjalin hubungan yang baik dengan elite-elite agama. Bahkan sampai saat ini 

walikota dengan elite agama tetap menjalin hubungan dekat. 

Pada saat kampanye tahun 2013 kemarin, Bapak Buchori juga 

menggandeng beberapa pengurus Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. 

Para Ibu Nyai seperti Ning Tutik, Ning En, dan Ning Sus menjadi juru kampanye 

pemenangan Ibu Rukmini. Dengan keterlibatan dari para Ibu Nyai tersebut maka 

juga akan mempengaruhi pilihan masyarakat, khususnya para santri atau mantan 

santri dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Masyarakat menganggap 

bahwa dukungan yang diberikan oleh para Ibu Nyai tersebut merupakan dukungan 

yang juga harus diikuti oleh mereka. Pada dasarnya elite agama merupakan 

sekelompok kecil orang yang memiliki pengetahuan lebih dari pada yang lainnya 

dalam bidang keagamaan dan memiliki pengaruh terhadap yang lainnya seperti 

para santri dan mantan santrinya. Jadi masyarakat sebagai santri atau mantan 

santri dari pondok tersebut secara otomatis mengikuti dan mematuhi apa yang 

dilakukan oleh para Ibu Nyai tersebut. 

Selain itu, kemenangan Ibu Rukmini sebagai Walikota Probolinggo juga 

tidak lepas dari dukungan para elite ekonomi yang ada di kota tersebut. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, Bapak Buchori selaku mantan walikota 

merupakan salah satu elite ekonomi di Kota Probolinggo dengan memiliki 

beberapa perusahaan seperti Pabrik Kayu BFI dan Mega Perkasa. Selain itu, putra 

pertama beliau juga merupakan elite ekonomi, yang mana ia memiliki salah satu 

hotel besar di Kota Probolinggo yang bernama Hotel Bromo View dan Stasiun 
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Radio Indie FM. Dengan demikian, maka Bapak Buchori memang memiliki 

massa yang cukup banyak dari para karyawannya tersebut, begitu juga dengan 

putra pertama beliau sehingga secara otomatis, mereka telah memiliki sebuah 

jaringan. Jaringan tersebut dibentuk melalui hubungan diantara mereka dengan 

para karyawan yang bekerja di perusahaannya. Sehingga ketika pemilihan 

walikota dapat dengan mudah mendapatkan massa. Salah satu karyawan dari 

perusahaan BFI dan Mega Perkasa mengatakan bahwa mereka memilih Ibu 

Rukmini sebagai Walikota Probolinggo tahun 2014 karena bentuk balas jasa 

mereka kepada Bapak Buchori sebagai pemilik perusahaan. Selain itu juga 

melihat kepemimpinan beliau selama dua periode berturut-turut yang terlihat 

sukses dalam membangun Kota Probolinggo lebih maju. 

“Saya memilih Ibu Rukmini itu karena apa ya, eee dari segi apa, segiii itu 
lhoo kayak turunnnya Pak Buchori gitu lho soalnya kan juga saya 
karyawan di pabriknya Pak Buchori, mendukung beliau gitu, yaa sebagai 
bentuk balas jasa lah. Dan juga saya lihat pemerintahan beliau cukup 
sukses.” 25 

 

Elite ekonomi selain dari keluarga Walikota Probolinggo juga ikut serta 

dalam mendukung kemenangan Ibu Rukmini. PO. Bus Akas merupakan salah satu 

perusahaan di bidang jasa dan transportasi yang menjadi pendukung serta 

simpatisan dari partai pengusung walikota. Menurut keterangan dari pihak PO. 

Bus Akas Ibu Rukmini merupakan figur yang pas sebagai pemimpin dan siap 

menerima amanah dari masyarakat, sehingga Akas mendukung Ibu Rukmini 

untuk menjadi Walikota Probolinggo tahun 2014. 

                                                           
25 Hasil wawancara dengan Ahmad Riyadi selaku masyarakat dan karyawan di perusahaan kayu 
lapis milik Walikota Probolinggo pada tanggal 1 Desember 2014, pukul 09:47 WIB. 
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“Akas mendukung pemenangan walikota. Latar belakang awal yaitu Akas 
merupakan pendukung dan simpatisan dari partai tersebut dalam 
mengusung salah satu walikota. Kedua, bakal calon merupakan figur yang 
pas sebagai pemimpin dan siap menerima amanah dari masyarakat. Jadi 
dasarnya itu, tau figurnya, lek gak tau laopo dukung.”26 

 

Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh Akas diantaranya yaitu, 

ketika kampanye memberikan dukungan dalam bentuk dana dan materi seperti 

bendera, panggung, dan penggunaan taransportasi. Bapak Buchori mengadakan 

program wisata religi ke Tuban untuk masing-masing kecamatan dalam rangka 

berkampanye. Dalam program tersebut Akas memberikan akomodasi berupa 

beberapa unit bus. Selain itu, Akas juga menyediakan transportasi lainnya untuk 

kegiatan kampanye. Akas juga memberikan pandangan kepada para karyawan 

yang jumlahnya sekitar 9.000 sampai 11.000 karyawan mengenai figur-figur yang 

pantas menjadi pimpinan daerah. Hal ini juga dilakukan dengan memberikan 

bantuan sosial atau sembako kepada masyarakat.  

“Dalam bentuk dana, materi, seperti bendera, panggung, penggunaan 
transportasi ketika kampanye. Transportasi untuk wisata religi. Tiap 
kecamatan pergi ke Tuban untuk wisata religi. Kemudian bentuk 
dukungan lainnya salah satunya adalah kita memeberikan motivasi kepada 
karyawan yang kebetulan berdomisili di kota tentang figur-figur yang 
memang pantas menjadi pimpinan daerah. Itu banyak ya sembilan sampai 
sebelas ribu karyawan, ya termasuk staff, karyawan, crew. Juga kemudian 
kontribusi yang lain adalah memberi bantuan sosial atau sembako pada 
masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, di kantong-kantong daerah satu 
partai. Kalo kita sembako itu setiap bulan tapi bukan relasinya dengan tim 
pemenangan tapi bakti sosial dari keluarga akas. Kalo itu waktu itu 
sembako dan itu rutin.”27 

                                                           
26 Hasil wawancara dengan Pak Tjok sebagai pemilik PO. Bus Akas pada tanggal 9 Februari 2015, 
pukul 09:47 WIB. 
 
27 Hasil wawancara dengan Pak Tjok sebagai pemilik PO. Bus Akas pada tanggal 9 Februari 2015, 
pukul 09:47 WIB. 
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Menurut keterangan Kepala Akas IV yang dikenal dengan nama Pak Tjok, 

mengatakan bahwa beliau mengenal Bapak Buchori kurang lebih 15-20 tahun 

yang lalu ketika Bapak Buchori masih bekerja di KTI atau sebelum menjadi 

walikota. Hubungan antara mereka semakin lama semakin dekat dengan menjalin 

kerjasama di bidang bisnis, olah raga, dan sebagainya. Dalam bidang olah raga, 

Pak Tjok menjabat sebagai Ketua ICI Kota Probolinggo dengan mendirikan 

Komunitas Sepeda Gembira, yang mana setiap hari Sabtu melakukan blusukan 

dengan Bapak Buchori. Selain bertujuan untuk olah raga, kegiatan tersebut juga 

dilakukan untuk pendekatan kepada masyarakat. Kemudian juga bekerjasama 

dalam bidang bisnis kayu dan travel. 

“Kami kenal dengan Pak Wali sudah lama, kurang lebih lima belas sampai 
dua puluh tahun, waktu beliau masih di KTI, ketika sebelum menjadi 
walikota sudah menjalin hubungan dekat. Kalo bentuk hubungan saat ini 
yaitu saya sebagai Ketua ICI Probolinggo dengan mendirikan komunitas 
sepeda gembira yang blusuk-blusuk itu, biasanya tiap hari sabtu. Ini salah 
satu bentuk kerjasama di bidang olah raga. Kemudian dalam bidang bisnis, 
bisnis kayu, Pak Buchori punya perusahaan kayu. Kemudian travel.”28 

 

Pak Tjok mengaku bahwa hubungannya dengan Bapak Buchori sangat 

harmonis dengan adanya berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan. Selain 

bentuk kerjasama dalam bidang olah raga dan bisnis, Akas selalu mendukung 

kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota. 

Hubungan Po. Bus Akas dengan Bapak Buchori terlihat sangat dekat dengan 

                                                                                                                                                               
 
28 Hasil wawancara dengan Pak Tjok sebagai pemilik PO. Bus Akas pada tanggal 9 Februari 2015, 
pukul 09:47 WIB. 
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adanya berbagai bentuk hubungan kerja sama baik di bidang politik maupun 

ekonomi.   

“Hubungan saya dengan Bapak Buchori sangat harmonis, dalam kebijakan 
Pemerintah Kota pasti didukung oleh keluarga akas, seperti CSR, Kadin, 
olah raga, organda. Itu salah satu contoh bahwa Akas siap mendukung 
program dan kebijakan dari Walikota Probolinggo.”29 

 

Elite ekonomi mempunyai posisi yang penting dalam keterpilihan 

Walikota Probolinggo dengan cara menggerakkan bawahannya untuk memilih 

walikota. Hal ini dapat dilakukan karena elite ekonomi mempunyai sumber 

kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kekayaan misalnya, seorang 

pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang 

bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar. 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 menimbulkan ketergantungan. Sumber 

kekuasaan yang dimiliki oleh elite ekonomi di Kota Probolinggo seperti pemilik 

PO. Bus Akas yaitu berupa kekayaan. Dari kekayaan yang dimiliki tersebut 

akhirnya dapat mempengaruhi sekitar 9.000 sampai 11.000 karyawan untuk 

memilih Walikota Probolinggo. Berbagai bentuk dukungan dilakukan oleh PO. 

Bus Akas untuk memenangkan Ibu Rukmini menjadi Walikota Probolinggo. 

                                                           
29 Hasil wawancara dengan Pak Tjok sebagai pemilik PO. Bus Akas pada tanggal 9 Februari 2015, 
pukul 09:47 WIB. 
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Jaringan utama dan jaringan pendukung yang dimiliki oleh Bapak Buchori 

dapat saling bekerja sama dalam mensukseskan pemilu Walikota Probolinggo 

tahun 2013. Jaringan utama yang dimanfaatkan dalam mempertahankan 

kekuasaan dari Bapak Buchori yaitu keluarga dari Bapak Buchori itu sendiri. Istri 

dan putra pertamanya juga memiliki kedudukan dan pengaruh yang besar di Kota 

Probolinggo. Sedangkan jaringan pendukungnya terdiri dari para elite agama dan 

elite ekonomi yang memiliki hubungan dekat atau dapat dikatakan sebagai kerabat 

dari Bapak Buchori. Dengan adanya hubungan tersebut maka dapat membantu 

Bapak Buchori dalam mendapatkan massa ketika pilkada tahun 2013.  
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