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ABSTRAK 
 

  
 
Peningkatan jumlah politisi pengusaha di DPRD Kota Denpasar pada pemilu legislatif 
tahun 2014 serta adanya penentuan kasta sesuai profesi dalam konstelasi masyarakat 
Hindu di Bali menjadi hal menarik untuk di teliti karena dari beberapa politisi 
pengusaha tersebut, sebagian merupakan incumbent yang berusaha mengamankan posisi 
mereka sebagai politisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
kualitatif dengan jenis deskriptif, yakni dengan didasarkan atas pemahaman terhadap 
permasalahan sosial yang ada. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 
dokumentasi dan wawancara mendalam. Terdapat empat faktor pendorong para politisi 
pengusaha incumbent tersebut dalam rangka memertahankan kekuasaan mereka di 
lembaga legislatif. Faktor budaya politik, modal sosial, dorongan partai politik serta 
tingkat keterpilihan kembali menjadi daya dorong yang kuat bagi mereka sehingga 
memunculkan motivasi yang kuat pula untuk mempertahankan posisi mereka sebagai 
politisi. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, seorang politisi pengusaha incumbent 

mampu bertahan dalam perhelatan pemilu legislatif 2014 dengan perolehan suara yang 
cukup besar. Para politisi pengusaha incumbent tersebut tetap menjalankan profesinya 
sebagai seorang pengusaha. Hal ini berkaitan dengan budaya politik di Bali dimana 
suatu profesi atau pekerjaan dapat menentukan status atau kasta seseorang di dalam 
masyarakat. Profesi seorang politisi mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan 
sebagai seorang pengusaha. Ketika nantinya mereka tidak lagi menjadi seorang politisi, 
mereka masih bisa menjaga status atau tingkatan kasta mereka di masyarakat sebagai 
seorang pengusaha. Baik politisi maupun pengusaha masih tergolong dalam tingkatan 
yang lebih tinggi dibandingkan menjadi seorang pegawai biasa. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga 

skripsi yang berjudul “Pola Politisi Pengusaha Incumbent Memertahankan 

Kekuasaan di DPRD Kota Denpasar 2014-2019” ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini mengenai faktor-faktor pendorong politisi pengusaha incumbent 

untuk memertahankan kekuasaannya di DPRD Kota Denpasar 2014-2019 serta 

penjelasan mengenai dwi profesi yang dijalankan oleh politisi pengusaha tersebut. 

Metode deskriptif digunakan agar penulis dapat menggambarkan subjek penelitian 

secara lebih mendalam. 

Segala usaha serta doa telah dikerahkan dalam menyelesaikan tulisan ini, 

sehingga apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak 

harap dimaklumi karena keterbatasan penulis. Atas pengertian pembaca, penulis 

ucapkan terima kasih. 

 

Surabaya, 19 Juni 2015 

 

 

Nia Novita Sari

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI POLA POLITISI PENGUSAHA INCUMBENT 
MEMERTAHANKAN KEKUASAAN 
DI DPRD KOTA DENPASAR 2014-2019

NIA NOVITA SARI




