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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian Membangun Dinasti Politik melalui Penguatan Jejaring 

Kekuasaan pada Walikota Probolinggo dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kepala Daerah membangun Dinasti Politik melalui struktur politik yang 

ada di daerah. Struktur politik tersebut dikenal sebagai struktur politik 

tradisional karena terdiri dari orang-orang yang saling memiliki hubungan 

keluarga maupun teman dekat. Walikota sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi di daerah merupakan lembaga eksekutif yang tergolong dalam 

supra struktur. Hal ini didukung oleh kedudukan dari sang suami sebagai 

mantan walikota sekaligus sebagai infra struktur, yaitu sebagai elite 

ekonomi dengan memiliki beberapa perusahaan. Selain itu, putra pertama 

walikota juga memiliki kedudukan dalam infra struktur yaitu sebagai ketua 

partai yang memiliki basis massa terbesar di daerah dan merupakan elite 

ekonomi dengan memiliki perusahaan dalam bidang pariwisata. Beberapa 

teman dekat walikota memiliki kedudukan dalam struktur politik 

khususnya infra struktur yaitu sebagai kelompok kepentingan, antara lain 

yaitu pemilik perusahaan travel terbesar dan juga beberapa tokoh agama 

yang ada di daerah tersebut khususnya tokoh agama Islam.  

2. Pemilik sumber kekuasaan di daerah yang membangun Dinasti Politik 

dapat dilihat dari sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga 
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walikota maupun teman dekat walikota. Walikota memiliki sumber 

kekuasaan politik dan ekonomi. Sumber kekuasaan ekonomi yang dimiliki 

oleh walikota berupa beberapa perusahaan kayu lapis. Putra pertama 

walikota juga memiliki sumber kekuasaan ekonomi dalam bidang 

pariwisata yaitu sebagai pemilik salah satu hotel besar dan stasiun radio. 

Selain kekuasaan dari keluarga walikota, para teman dekatnya juga 

memiliki beberapa sumber kekuasaan diantara yaitu, sebagai pemilik 

perusahaan travel yang dikenal sebagai elite ekonomi dan tokoh-tokoh 

agama yang dikenal sebagai elite agama, dalam hal ini adalah tokoh ulama 

seperti kyai. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini merupakan 

daerah yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, jadi peran 

dari kyai sangat terlihat sehingga juga berpengaruh terhadap masyarakat. 

3. Bertahannya kekuasaan walikota dibantu oleh adanya jaringan kekuasaan 

yang terdiri dari jaringan utama dan jaringan pendukung. Jaringan utama 

dapat dilihat dari keluarga walikota yang menduduki posisi-posisi strategis 

dalam bidang pemerintahan dan juga dalam bidang ekonomi. Suami 

walikota merupakan mantan walikota selama dua periode sebelumnya dan 

merupakan elite ekonomi yang memiliki beberapa perusahaan kayu lapis. 

Putra pertama walikota juga merupakan jaringan utama yang dimiliki oleh 

walikota dalam mempertahankan kekuasaannya yaitu kedudukannya 

sebagai ketua partai yang mengusung walikota ketika pilkada. Kemudian 

jaringan pendukungnya adalah para teman dekat dari walikota yang 

memiliki sumber-sumber kekuasaan. Dengan adanya sumber kekuasaan 
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yang dimiliki maka dapat mempermudah untuk mempengaruhi 

masyarakat. Ketika pemilihan walikota, mereka juga ikut serta dalam 

berkampanye. Pengusaha travel sebagai salah satu teman dekat walikota 

memberikan bantuan dana kampanye dan memberikan pinjaman alat 

transportasi gratis sebagai sarana kampanye. Sedangkan para kyai 

memberikan dukungan dalam bentuk ikut serta berkampanye. Dengan 

demikian masyarakat dapat melihat siapa yang didukung oleh kyai 

tersebut, sehingga hal itu dapat mempengaruhi pilihan masyarakat.  
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