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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengusaha terjun dalam dunia politik memanglah bukan fenomena baru di 

Indonesia. Hubungan dunia usaha dengan dunia politik mempunyai keterkaitan 

satu dengan yang lainnya. Dalam sejarah mencatat adanya kerjasama antara 

pengusaha dengan penguasa yang menghasilkan suatu kebijakan yakni tumbuhnya 

dunia usaha pribumi. Tetapi dalam kenyataannya, tumbuhnya dunia usaha 

pribumi ini tidak di imbangi dengan lingkungan investasi yang intensif. Dimana 

menurut Yahya Muhaimin dalam bukunya yang berjudul “Bisnis dan Politik, 

Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980” mengatakan bahwa pemerintah 

tidak mengadakan pembedaan antara pribumi dan keturunan Cina serta perlakuan 

yang sama kepada perusahaan-perusahaan asing dan menjelang tahun 1970, 

tekanan politik dari berbagai kalangan memaksa pemerintah untuk memberikan 

bantuan dan proteksi khusus kepada pengusaha-pengusaha pribumi tersebut.1  

Hal ini tercermin dalam kebijakan yang ada pada perusahaan-perusahaan Ali 

Baba yang lahir pada tahun 1950-an dimana masih saja bergantung kepada 

kekuasaan politik dan aparat birokrasi.2 Dalam hal ini, Yahya Muhaimin 

menyebutnya dengan Client Businessmen, dimana pengusaha-pengusaha bekerja 

                                                           
1 Yahya muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakarta : LP3S, 1991. 
hal 151 
2 Ibid, hal. 152 
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dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan.3 Pengusaha 

tersebut mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi dan 

mereka sangat tergantung kepada konsesi yang diberikan oleh pemerintah. 

Mereka lahir di luar aparat birokrasi dan biasanya juga masih termasuk ke dalam 

keluarga elit yang sedang berkuasa. Hubungan antara birokrasi atau kekuasaan 

politik dengan pengusaha tentunya berkaitan dengan segala kepentingan baik dari 

pihak pengusaha maupun dari birokrasi sendiri ataupun keduanya. Dalam Buku 

yang ditulis oleh Yahya Muhaimin menjelaskan pula mengenai ”perselingkuhan” 

antara penguasa dengan pengusaha sebagai dampak dari pelaksanaan 

kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia dari awal 

kemerdekaan sampai masa Orde Baru. 

Panggung politik khususnya di Indonesia semakin memberikan peluang 

kepada para aktor-aktor politik untuk bisa terlibat didalamnya. Walaupun 

demikian, yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah menguatnya fenomena 

peningkatan kemunculan politisi yang berlatar belakang pengusaha. Fakta ini 

merupakan salah satu jawaban dari anjuran sebelumnya bahwa seorang politisi 

haruslah mempunyai modal atau kaya terlebih dahulu. Hal ini sebenarnya 

bertujuan ketika mereka menjadi seorang politisi, mereka akan berfokus pada 

menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan malah 

menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, proses 

demokratisasi juga mendukung hal tersebut. Artinya adanya keterbukaan di dalam 

proses rekruitmen para elit politik.  
                                                           
3 Ibid, hal. 7 
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Masuknya pengusaha dalam dunia perpolitikan tidak terlepas dari semakin 

besarnya biaya berdemokrasi. Dalam membangun relasi dengan para pemilih, 

tentunya akan membutuhkan modal atau biaya yang cukup besar. Para pemilih 

yang ada di Indonesia pasca Orde Baru semakin rasional. Pemilih rasional dalam 

hal ini dapat dikategorikan dalam dua kelompok yakni pemilih rasional gagasan 

dimana dalam memilih mereka mempertimbangkan gagasan-gagasan atau 

program-program yang ditawarkan dan pemilih rasional material yang lebih 

mengedepankan perolehan-perolehan material yang diterima dari para politisi 

tersebut. Dengan banyaknya modal yang dimiliki oleh pengusaha tersebut 

memungkinkan untuk mereka di pilih dengan perolehan suara yang cukup banyak 

mengingat sekarang ini banyak para pemilih yang cenderung ke arah pemilih 

rasional material. Selain modal material, modal sosial dan modal politik juga 

mempengaruhi proses dari kegiatan perpolitikan meskipun pada akhirnya tetap 

saja berkaitan dengan modal material. 

Dalam masa ini, telah banyak perubahan yang terjadi dalam sistem sosial dan 

politik di Indonesia. Kebebasan dalam mengemukan pendapat adalah buah dari 

reformasi yang paling terlihat. Munculnya pengusaha – pengusaha ke dunia 

politik menunjukkan adanya perubahan sistem dalam partai. Banyaknya 

pengusaha berbondong-bondong untuk jadi anggota legislatif di Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Tidak hanya berfokus di pusat 

tetapi sudah menjalar ke berbagai daerah. Tidak ada hal yang salah jika banyak 

pribadi ingin terjun dalam dunia politik, siapapun berhak untuk berpartisipasi 

dalam pesta demokrasi ini. Setiap warga negara yang telah dewasa berhak untuk 
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di pilih dan memilih. Hal ini juga untuk mewujudkan budaya politik masyarakat 

Indonesia yang partisipan.  

Dengan adanya kebebasan tersebut memang memberikan dampak yang cukup 

signifikan terhadap perkembangan jumlah pengusaha yang bergabung dalam 

partai politik dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif baik tingkat pusat 

maupun daerah. Bila melihat jumlahnya, dipastikan akan terus meningkat. Hal ini 

juga terjadi di Kota Denpasar, dimana peningkatan jumlah pengusaha yang 

menjadi anggota dewan terlihat dalam hasil pemilu 2014 bila dibandingkan 

dengan periode sebelumnya di tahun 2009. Berikut diagram perbandingan jumlah 

pengusaha yang menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Denpasar: 

1.1 Diagram perbandingan anggota DPRD Kota Denpasar yang menjadi 

pengusaha periode 2009-2014 dengan periode 2014-2019 
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Pada diagram diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota DPRD Kota 

Denpasar periode 2009-2014 sebanyak 45 orang dan 15 diantaranya pernah 

berprofesi sebagai seorang pengusaha. Sedangkan pada periode 2014-2019, 
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jumlah anggota dewan yang pernah menjadi pengusaha sebanyak 20 orang. 

Dalam hal ini terlihat bahwa jumlah pengusaha yang menjadi anggota DPRD 

mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pengusaha yang menjadi anggota 

dewan tentunya tidak terlepas dari berbagai kepentingan. Dewasa ini, profesi 

pengusaha memang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat Bali. Hal ini 

dikarenakan adanya perubahan pola pikir dan tata kehidupan masyarakat Bali.  

Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh adanya globalisasi yang 

memberikan dampak negatif dan positif baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat 

Bali yang dulunya sangat berkaitan dengan pertanian dan perdagangan. Dimana 

dalam perjalanannya, pola mata pencaharian yang dulunya sebagian besar dari 

pertanian sekarang lebih kepada sektor perdagangan dan swasta. Dengan 

berkembangnya Bali sebagai daerah pariwisata, hal ini memberikan dampak 

terhadap munculnya bidang-bidang pekerjaan baru sebagai pengusaha. 

Masyarakat Bali mulai mengupayakan kemampuan dirinya dalam bidang 

entrepreneur. Ini terlihat dari banyaknya pengusaha baru yang bermunculan dan 

profesi pengusaha menjadi salah satu profesi yang sedang digeluti masyarakat 

Bali terutama dalam bidang pariwisata. Tetapi seiring berjalannya waktu, berbagai 

masalah timbul ketika dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengusaha 

mengalami hambatan karena kurangnya dukungan yang diberikan oleh 

pemerintah Bali khususnya di Kota Denpasar. Berkaitan dengan hal tersebut, 

timbul keinginan pengusaha lokal untuk terjun ke dunia politik.  
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Di sisi lain dalam tingkatan profesi yang ada pada ajaran agama Hindu, 

profesi pengusaha berada pada tingkatan ketiga dalam Catur Warna. Kata Catur 

Warna berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti empat pilihan hidup atau empat 

pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat (guna) dan ketrampilan 

(karma) seseorang, serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, 

pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh 

ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Empat golongan 

tersebut yakni Brahmana, Ksatriya, Wesya, dan Sudra. Dimana masyarakat Bali 

khususnya yang beragama Hindu menyadari bahwa profesi yang mereka miliki 

menentukan status mereka di masyarakat. Hal ini menjadi menarik ketika para 

pengusaha di Bali khususnya di Kota Denpasar memiliki keinginan untuk menjadi 

anggota dewan atau politisi karena memang jabatan sebagai anggota dewan 

berada dalam tingkatan kedua. Artinya status seorang pengusaha tersebut secara 

otomatis akan meningkat atau naik ketika mereka berhasil menjadi anggota dewan 

atau berada dalam tatanan pemerintahan.  

Para pengusaha di Bali khususnya di Kota Denpasar, berupaya untuk terjun 

dalam dunia politik dengan cara ikut bergabung dalam partai politik. Dengan 

menjadi anggota partai, merekapun mulai berupaya dalam rangka menjadi 

anggota dewan Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari jumlah peningkatan pengusaha 

yang menjadi anggota dewan. Bahkan diantara anggota dewan Kota Denpasar 

periode 2014-2019 sebagian besar merupakan incumbent dimana beberapa 

incumbent tersebut berprofesi sebagai pengusaha.   

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NIA NOVITA SARI



I-7 

 

        Tabel 1.1 Nama Anggota DPRD Kota Denpasar Periode 2014-2019 
 

No Nama Anggota DPRD  Pekerjaan Terakhir 

1 A.A Ngr. Gede Widiada Wiraswasta 

2 Hilmun Nabi DPRD Kota 

3 Drs. Umar Dany Guru 

4 Muhammad Nur Fatah, SH Pengacara 

5 Ida Bagus Kompyang Wiranata, SE. DPRD Kota 

6 I Nyoman Tananjaya Asmara Putra, S.Pi Kepala Dusun 

7 I Nyoman Karisantika, S.Sos Swasta 

8 Drs. Anak Agung Putu Gede Wibawa DPRD Kota 

9 I Ketut Beji, SE Pensiunan PNS 

10 Ir. Eko Supriadi DPRD Kota 

11 I Ketut Suteja Kumara, ST DPRD Kota 

12 I Wayan Darsa, S.Sos DPRD Kota 

13 Drs. I Made Suweta DPRD Kota 

14 I Gusti Ngurah Gede, SH Pensiunan Polisi 

15 Ir. I Ketut Budha Swasta 

16 I Wayan Warka, SS DPRD Kota 

17 I Putu Gede Menala Wisnawa, SH DPRD Kota 

18 I Kadek Agus Arya Wibawa, SE, MM DPRD Kota 

19 I Nyoman Darsa DPRD Kota 

20 I Wayan Suadi Putra, ST DPRD Kota 

21 I Made Setiadi, SE Swasta 

22 Anak Agung Ketut Sujana, SH Kepala Desa 

23 A.A Gede Mahendra, SE, SH DPRD Kota 
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NO Nama Anggota DPRD Pekerjaan Terakhir 

24 I Wayan Duaja Mantan Kepala Desa 

25 Putu Oka Mahendra, SE DPRD Kota 

26 I Wayan Suwirya, S.Sos Pemandu Wisata 

27 Ida Bagus Mayun Komala Putra, SH DPRD Kota 

28 Putu Metta Dewinta Wandy, SH - 

29 I Wayan Mariyana Wandhira, ST DPRD Kota 

30 I Wayan Sugiarta, SE Wiraswasta 

31 Drs. A.A Ketut Asmara Putra Swasta 

32 A.A Alit Putra, SE - 

33 Ir. A.A Susutra Ngurah Putra DPRD Kota 

34 I Made Sukarmana, SH DPRD Kota 

35 A.A Gede Putra Ariewangsa, SS Swasta 

36 I Gede Semara. SE Swasta 

37 Made Muliawan Arya, SE Karyawan Swasta 

38 Drs. I Kompyang Gede Kepala Desa 

39 I Bagus Made Wirajaya, SH Wiraswasta 

40 I Wayan Narsa, SE Wiraswasta 

41 I Ketut Budiarta, Amd. Par. Karyawan Swasta 

42 A.A Made Sumenadi, SH Swasta 

43 I Nyoman Tamayasa - 

44 I Gede Made Arya Jembawan, SE Swasta 

45 Ida Bagus Ketut Kiana, SH Swasta 

Jumlah Incumbent 18 orang 

      Sumber: KPU Kota Denpasar, diolah 2014 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sekitar 18 orang merupakan anggota 

DPRD periode sebelumnya yang menjadi anggota DPRD kembali periode 2014-

2019. Dari 18 anggota legislatif tersebut, sebanyak 7 orang merupakan pengusaha 

atau pernah menjadi pengusaha. Ketujuh anggota dewan tersebut antara lain Ir. 

Eko Supriadi, I Ketut Suteja Kumara, ST., I Wayan Suadi Putra, S.T., Putu Oka 

Mahendra, S.E., Drs. Anak Agung Putu Gede Wibawa, I Wayan Mariyana 

Wandhira, S.T., Ir. A.A Susutra Ngurah Putra. Mereka merupakan anggota dewan 

DPRD Kota Denpasar yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota dewan 

periode 2009-2014.  

Mereka juga pernah menjadi seorang pengusaha sebelum mereka menjadi 

seorang anggota dewan. Keberadaan para pengusaha lokal yang menjadi anggota 

legislatif ini memang tidak terlalu terlihat dengan jelas. Karena pengusaha lokal 

tersebut berusaha untuk menutupi identitas aslinya sehingga mereka dengan 

mudah bisa melakukan kegiatan bisnis baik dalam lembaga legislatif maupun di 

luar itu. Jika selama ini mereka dikenal sebagai pengusaha lokal dengan kelas 

lokal dan kelas menengah, dengan masuk ke dalam dunia politik, mereka dapat 

masuk ke kelas atas bahkan ke tingkat nasional. Dalam hal ini, kolaborasi antara 

identitas dan modal yang besar bisa menjadi suatu kekuatan politik bagi para 

pengusaha tersebut. Selain itu, para incumbent yang berusaha mempertahankan 

kekuasaannya di lembaga legislatif secara otomatis juga mempertahankan status 

mereka di masyarakat. 

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa pengusaha yang menjadi 

anggota dewan periode 2009-2014 mempunyai berbagai kepentingan yang 
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melatarbelakangi sehingga merekapun berupaya untuk menjadi anggota legislatif 

kembali pada periode 2014-2019. Dari penjelasan diatas, memperlihatkan bahwa 

hal ini sangat menarik untuk diteliti dan didalami lebih jauh khususnya di Kota 

Denpasar. Dalam penelitian kali ini akan mendiskripsikan mengenai faktor-faktor 

yang mendorong politisi pengusaha dalam rangka mempertahankan kekuasaannya 

di lembaga legislatif dimana mereka yang sebelumnya menjabat di periode 2009-

2019 kemudian menjabat kembali di periode 2014-2019 serta memberikan 

penjelasan tentang dwi profesi yang dijalankan oleh politisi pengusaha tersebut.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan yang 

akan dikemukakan peneliti yaitu: 

1. Faktor apa saja yang mendorong politisi pengusaha incumbent untuk 

memertahanakan kekuasaannya di DPRD Kota Denpasar? 

2. Apakah ketika terpilih atau terpilih kembali, mereka tetap menjalankan 

pekerjaan sebagai seorang pengusaha? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

mendorong politisi pengusaha dalam rangka mempertahankan kekuasaan 

di DPRD Kota Denpasar 

2. Mengetahui alasan ketika terpilih atau terpilih kembali menjadi anggota 

dewan, mereka tetap atau tidak sama sekali menjalankan pekerjaan sebagai 

seorang pengusaha. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

ilmu sosial dan politik. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang 

bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu politik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media latihan 

untuk mengaplikasikan kembali teori-teori yang dipelajari 

selama perkuliahan berlangsung. 

2. Bagi pembaca, pembaca bisa menjadikan penelitian ini sebagai 

referensi dan juga informasi dan pengetahuan lebih. Masyarakat 

dapat menilai dan mengkritisi hasil penelitian yang sudah 

dilakukan agar data yang diperoleh menjadi sempurna. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Teori Strukturasi  

Teori Strukturasi merupakan teori yang dikemukakan oleh Anthony Giddens 

sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme. 

Kritik Giddens terhadap Fungsionalisme tersebut setidaknya mengandung tiga 

utama. Pertama, individu bukanlah orang dungu ataupun robot yang bertindak 

hanya berdasarkan ‘naskah’ yang telah ditentukan. Kedua, fungsionalisme 

merupakan cara pikir yang mengklaim bahwa sistem sosial punya kebutuhan yang 
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harus dipenuhi. Sedangkan menurut Giddens sistem sosial tidak punya kebutuhan 

apapun, yang memiliki kebutuhan adalah pelaku. Ketiga, fungsionalisme 

membuang dimensi ruang (space) dan waktu (time) dalam menjelaskan gejala 

sosial. 

Strukturasi merupakan teori yang diajukan Giddens untuk menjembatani 

kesenjangan, ketegangan, serta kaitan antara apa yang dalam alam teori sosial 

disebut analisis pada tataran pelaku (agency) dan tataran struktur (structure). 

Tidak ada ‘struktur’ tanpa ‘pelaku’, sebagaimana tidak ada ‘tindakan’ tanpa 

‘struktur’. Melalui telaah kritis tadi setidaknya terdapat dua poros sentral 

pemikiran Giddens dalam teori strukturasi, yaitu hubungan antara struktur 

(structure) dan pelaku (agency), serta sentralitas ruang (space) dan waktu (time). 

Hubungan antara struktur dan pelaku adalah relasi dualitas dimana tindakan dan 

struktur saling terkait dan mengandaikan. Bukan dualisme seperti yang 

dikemukakan dalam pendekatan strukturalisme.  

Sedangkan sentralitas ruang dan waktu merupakan poros penggerak 

strukturasi, sebagai kritik terhadap dualisme statik vs dinamik, sinkroni vs 

diakroni, stabilitas vs perubahan. Ruang dan waktu menurut Giddens bukanlah 

arena atau panggung tindakan, melainkan unsur konstitutif tindakan dan 

pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa ruang dan waktu, tidak ada tindakan. 

Teori strukturasi, melihat hubungan antara struktur dan pelaku merupakan relasi 

dualitas. Dualitas ini terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam 

lintas ruang dan waktu. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu struktur mirip 

pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu 
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merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Namun sebaliknya skemata 

yang mirip ‘aturan’ itu juga menjadi sarana bagi berlangsungnya praktik sosial 

kita.  

Skemata itulah yang disebut Giddens sebagai struktur. Struktur bagi Giddens 

memungkinkan terjadinya praktik sosial, oleh karena itu Giddens melihat struktur 

sebagai sarana (medium). Giddens melihat unsur dalam tiga gugus besar. 

Pertama, struktur penandaan atau signifikansi (signification) yang menyangkut 

skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Kedua, struktur 

penguasaan atau dominasi (domination) yang mencakup skemata penguasaan atas 

orang (politik) dan barang (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi 

(legitimation) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap 

dalam tata hukum. Sebagai contoh struktur signifikansi dalam praktik sosial 

dimana seorang pengusaha lokal berupaya menjadi anggota legislatif.  

Dengan kekuasaan yang dia miliki maka dapat mengendalikan orang-orang 

yang dapat memberikan pengaruh terhadap kelangsungan bisnisnya sebagai 

dominasi dalam politik (struktur penguasaan). Pengusaha yang menjadi anggota 

legislative tersebut mampu ikut andil dalam proses pembuatan kebijakan yang 

berkaitan dengan kepentingan mereka (struktur legitimasi). Pertanyaan yang 

muncul kemudian dalam pemikiran Giddens adalah apakah kita sebagai pelaku 

(aktor) itu tahu atau sadar terhadap apa yang kita lakukan ataukah kita hanya 

bertindak atas peran yang telah ditentukan kepada kita. Giddens secara lugas 

menjawab bahwa kita tahu, tetapi tidak harus diartikan sebagai sadar dalam 
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kapasitas untuk menjelaskan semua proses atau praktik sosial itu secara rinci dan 

sistematis.  

Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku (agen), yaitu: motivasi tak 

sadar (unconscious motives) menyangkut keinginan atau kebutuhan yang 

berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan itu sendiri. Misalnya, tindakan 

pengusaha local maju menjadi anggota legislative karena adanya kepentingan 

dalam rangka mendapatkan penghormatan atau prestise bukan semata-mata untuk 

kepentingan keberlangsungan bisnisnya.  Kedua, Kesadaran praktis (practical 

consciousness) menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa 

diurai yang dalam fenomenologi ini disebut taken for granted knowledge. 

Misalnya pengusaha lokal mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam 

rangka mengaktualisasi kepentingan pribadi.  

Kesadaran praktis timbul atau muncul akibat rutinitas sehari-hari dan 

senantiasa di reproduksi sehingga terus berulang meskipun tanpa dipahami asal 

mulanya. Ketiga, kesadaran diskursif (discursive consciousness) mengacu pada 

kapasitas kita dalam merefleksi dan memberikan penjelasan secara rinci dan 

eksplisit atas tindakan yang kita lakukan. Misalnya seorang pengusaha lokal maju 

menjadi calon anggota legislatif atas dasar kesadaran diskursifnya sendiri yang 

menyatakan bahwa dia hendak menjadi anggota legislatif untuk memperjuangkan 

kepentingan dirinya sebagai seorang pengusaha akibat tekanan-tekanan yang 

pernah dia dapatkan dalam rangka menjalankan bisnisnya atau ketika mereka 

mencalonkan diri kembali karena adanya dorongan dari partai dan peluang 

mereka akan memperoleh suara tinggi dalam pemilihan berikutnya. 
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Meminjam gagasan Erving Goffman, Giddens mengajukan argumen bahwa 

sebagai pelaku kita punya kemampuan untuk instrospeksi dan mawas diri 

(reflextive monitoring of conduct). Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor 

ini meluas sehingga berlangsung de-rutinisasi. De-rutinisasi menyangkut gejala 

dimana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumber daya tindakan serta 

praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan 

dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun 

yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial baru.  

Ini yang kemudian akan menyebabkan terjadinya keusangan struktur 

(structure obsoleteness) sehingga terjadi perubahan struktur. Perubahan struktur 

berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus 

berkembang secara baru. Dalam teori strukturasi – seperti teori-teori ilmu sosial 

lain – keterlibatan ruang dan waktu merupakan suatu hal yang tidak dapat di 

hindari. Ruang dan waktu memiliki daya konstitutif dalam menentukan makna 

tindakan aktor maupun nama tindakan yang satu dari tindakan yang lain. 

Hubungan antara ruang-waktu dengan tindakan merupakan hubungan ontologis 

menyangkut makna serta hakikat tindakan itu sendiri. Oleh karena itu tanpa ruang 

dan waktu tidak ada tindakan. Semua tindakan hanya berlangsung dalam ruang 

dan waktu.  

Dalam teori strukturasi terdapat apa yang disebut Giddens sebagai 

perentangan ruang dan waktu (time-space distanciation) yang merupakan 

fenomena pencabutan (disembedding) waktu dari ruang yang menjadi fokus 

perbedaan masyarakat modern dengan masyarakat sebelumnya. Dimana dalam 
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masyarakat tradisional ruang dan waktu dikoordinasikan sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam masyarakat modern 

keberadaan ruang dengan waktu dapat dipisahkan. 

1.6 Kerangka Konseptual 

1. Budaya Politik 

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba dalam 

Gaffar, budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan 

komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan 

dalam sebuah sistem politik.4 Budaya politik ini tidak lain daripada orientasi 

psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian 

mengalami proses internalisasi ke dalam orientasi yang bersifat cognitive, 

affective dan evaluative. Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman 

dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya serta pengetahuan 

tentang dan kepercayaan pada politik, peranan, segala kewajibannya, input dan 

outputnya, seperti tentang ibukota Negara, lambang Negara, kepala Negara, batas-

batas Negara dan lainnya. 

Orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki 

oleh individu terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. 

orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut keputusan dan pendapat tentang 

obyek-obyek yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria 

dengan informasi dan perasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam masyarakat 
                                                           
4 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi .Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000. hal 99 
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yang sikap dan orientasinya kognitif maka akan terbentuk budaya yang parokial. 

Apabila orientasinya kearah afektif maka akan terbentuk budaya politik yang 

bersifat subjective. Dimana masyarakat yang mempunyai kemampuan evaluasi 

terhadap proses politik yang terjadi maka akan membentuk budaya politik yang 

bersifat partisipatif.  

Kebudayaan politik parokial yakni jika orientasi ini terhadap keempat jenis 

obyek politik khusus (sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-

obyek output, pribadi sebagai partisipan aktif) mendekati nol. Kebudayaan politik 

subyek yakni terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang 

diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tapi frekuensi orientasi terhadap 

obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang 

aktif, mendekati nol. Orientasi subyek dalam sistem politik yang telah 

mengembangkan pranata-pranata demokrasi lebih bersifat/afektif dan normative 

dari pada kognitif. Kebudayaan politik partisipan yakni suatu bentuk kultur 

dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit 

terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta 

administratif, dengan kata lain terhadap aspek input dan output dari sistem politik. 

2.  Partai Politik 

Secara umum partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang 

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Berdsarkan 
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pandangan Carl J. Friedrich dalam Budiardjo, partai politik adalah sekelompok 

manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan 

berdasarkan penguasaan ini, memberikan anggota partainya kemanfaatan yang 

bersifat idiil dan materiil.5  

Soltau dalam Surbakti, memberikan definisi partai politik sebagai kelompok 

warga Negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu 

kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, 

bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang 

mereka buat.6 Dari uraian difinisi partai politik diatas dapat dirumuskan bahwa 

partai politik merupakan suatu tempat atau wadah yang didalamnya terdapat 

sekelompok orang yang tergorganisir secara stabil dan rapi yang tentunya 

mempunyai ideologi tertentu dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan 

kekuasaan di pemerintahan melalui pemilihan umum untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan umum yang telah mereka buat. 

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mempetahankan kekuasaan dalam 

rangka mewujudkan program-program yang di susun berdasarkan ideologi 

tertentu. Selain itu, sebagai sarana komunikasi politik dimana komunikasi politik 

adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada 

masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Maksudnya disini partai 

politik menjadi komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala 

                                                           
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. hal 404 
6 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmi Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1999. hal 116 
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keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat tetapi juga 

menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada 

pemerintah. Kedua hal tersebut dilaksanakan oleh partai politik dalam sistem 

politik demokrasi. 

Sebagai sarana sosialisasi politik, dimana sosialisasi politik merupakan proses 

pembentukan sikap dan orientasi politik terhadap fenomena yang berlaku umum 

dalam masyarakat. Melalui proses inilah masyarakat memperoleh sikap dan 

orientasi politik yang berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja 

melalui keluarga, pendidikan formal, informal dan kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. Sebagai sarana rekruitmen politik (seleksi dan pengangkatan 

seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik), dimana 

fungsi ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang 

mampu melaksanakan peranannya dengan baik, hal ini akan memberikan dampak 

buruk bagi kelangsungan hidup sistem politik. sebagai sarana patisipasi politik 

(kegiatan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan).  

Partai politik sebagai wadah partisipasi politik dalam rangka menyalurkan 

aspirasi dan sebagai saluran mempengaruhi proses politik. Sebagai sarana 

pengatur konflik, artinya partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan 

organisasional antara warga Negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga 

dapat melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam di 

berbagai kelompok masyarakat. Partai politik juga berfungsi sebagai kontrol 

politik, arti kontrol politik sendiri yakni kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, 
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kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan 

suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

3. Kekuasaan 

Dalam ilmu politik, terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan 

konsep kekuasaan (power), seperti influence (kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela), persuasion 

(kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan 

sesuatu), manipulasi (penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak 

menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang 

kekuasaan), coercion (peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku 

sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan), force (penggunaan tekanan 

fisik, seperti membatasi pembatasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi 

pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu).7 

Berdasarkan pandangan Talcott Parsons dalam Budiardjo, mengungkapkan 

bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-

kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi 

kolektif.8 Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif, jika ada 

perlawanan maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, 

terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. Ada enam dimensi dalam 

memahami gejala politik kekuasaan yakni potensial dan aktual, konsensus dan 

                                                           
7 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1999. hal 57 
8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. hal 63 
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paksaan, positif dan negatif, jabatan dan pribadi, implisit dan eksplisit, langsung 

dan tidak langsung.9 

3.1 Potensial dan aktual 

Dimana seseorang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti 

kekayaan, tanah, senjata, status sosial yang tinggi, popularitas, sumber informasi 

dan pengetahuan dipandang mempunyai kekuasaan potensial, sedangkan apabila 

seseorang tersebut telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam 

kegiatan politik secara efektif dan mencapai apa yang menjadi tujuannya, dapat 

dipandang mempunyai kekuasaan aktual. 

3.2 Konsensus dan Paksaan 

Kekuasaan dilihat dari aspek paksaan akan cenderung memandang politik 

sebagai perjuangan, pertentangan, dominos, dan konflik. Tujuan elit politik dalam 

hal ini tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan melainkan menyangkut 

kepentingan kelompok kecil masyarakat. Sedangkan kekuasaan dilihat dari aspek 

konsensus cenderung memandang elit politik sebagai orang yang tengah berusaha 

menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.   

3.3 Positif dan Negatif 

Yang dimaksud dengan kekuasaan positif disini adalah penggunaan 

sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan 

diharuskan, sedangkan kekuasaan negative adalah penggunaan sumber-sumber 

                                                           
9 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1999. hal 59 
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kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya 

dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan pihaknya.  

3.4 Jabatan dan Pribadi 

Pada masyarakat modern dan mapan baik jabatan dan maupun kualitas 

pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan, sedangkan pada 

masyarakat yang sederhana, struktur masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas 

kualitas pribadi tampak lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung 

dalam jabatan. 

3.5 Implisit dan Eksplisit 

Kekuasaan implisit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat 

dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang dapat dirasakan 

dan dilihat secara jelas.  

3.6 Langsung dan Tidak Langsung  

Kekuasaan langsung yakni penggunaaan sumber-sumber untuk 

mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan 

hubungan secara langsung tanpa perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung 

yakni penggunaan dari sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuatan dan 

pelaksanaan keputusan politik melalui perantaraan pihak lain yang diperkirakan 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap hal tersebut.  
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4. Modal Sosial 

Menurut Robert D. Putnam, sebagaimana yang tertulis dalam buku John Field 

yang berjudul “Modal Sosial” mengatakan bahwa modal sosial yakni bagian dari 

organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, jaringan, yang dapat memperbaiki 

efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.10 Dalam diskusi 

yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1973 tentang cara anggota kelompok 

professional mengamankan posisi mereka (dan anak-anak mereka) pada awalnya 

Bordieu mendifinisikan modal sosial sebagai modal hubungan sosial yang jika 

diperlukan akan memberikan ‘dukungan-dukungan’ bermanfaat: modal harga diri 

dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke 

dalam posisi-posisi yang penting secara sosial dan yang bisa menjadi alat tukar, 

misalnya dalam karier politik.11 

Kemudian ia memperbaiki pandangannya, dengan menyampaikan kesimpulan 

dalam pernyataan sebagai berikut yakni modal sosial adalah jumlah sumber daya, 

aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena 

memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan 

pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Modal sosial menurut 

Coleman yakni seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan keluarga 

dan dalam organisasi social komunitas dan yang berguna bagi perkembangan 

kognitif atau social anak atau yang masih muda.12 Sumber-sumber daya tersebut 

                                                           
10 John Field, Modal Sosial, Bantul: Kreasi Wacana, 2010. hal 6 
11 Ibid hal. 23 
12 Ibid hal. 38 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NIA NOVITA SARI



I-24 

 

berbeda bagi orang-orang yang berlainan dan dapat memberikan manfaat penting 

bagi anak-anak dan remaja dalam perkembangan modal manusia mereka.  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa modal sosial adalah sumber daya 

yang dimiliki oleh seseorang yang dimana sumber daya ini bukanlah materi 

melainkan suatu lingkup kepercayaan, hubungan sosial dalam organisasi yang 

mengarah pada kebermanfaatan seseorang tersebut. Modal sosial (social Capital) 

adalah sumber daya yang dipandang sebagai investasi dalam rangka mendapatkan 

sumber daya baru. Modal sosial memiliki cakupan cukup luas dan kompleks. 

Dalam hal ini, modal sosial bukan diartikan materi tetapi lebih kepada apa yang 

ada pada seseorang, contohnya organisasi atau kelompok dalam keluarga.  

5.   Politisi Pengusaha 

 Pengertian politisi pengusaha dalam penelitian ini adalah politisi yang 

benar-benar berlatarbelakang sebagai seorang pengusaha. Dalam arti bahwa 

sebelum mamasuki dunia politik, mereka merupakan seorang pengusaha. Para 

pengusaha tersebut mulai menapaki dunia politik dengan bergabung dalam suatu 

partai politik dan kemudian mencalonkan diri sebagai anggota dewan hingga 

terpilih dan menduduki jabatan di lembaga legislative khususnya di DRPD Kota 

Denpasar 

6. Badan Legislatif 

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. 

Legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu parlemen, kongres, dan asembli 
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nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk 

eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang 

sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, 

legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan 

budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis 

perjanjian dan memutuskan perang. Legislatif bertugas membuat undang undang. 

Badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan legislatif adalah 

lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya 

dianggap mewakili rakyat. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan badan 

legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mendorong politisi pengusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di 

DPRD Kota Denpasar dan ketika terpilih atau terpilih kembali menjadi 

anggota dewan mereka tetap atau tidak sama sekali menjalankan 

pekerjaannya sebagai seorang pengusaha.  

1.7.2 Jenis Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis deskriptif yang bermaksud untuk memberikan uraian 

mengenai suatu gejala sosial yang akan diteliti. Metode penelitian 

kualitatif ini untuk menganalisa tingkah laku dan sikap politik yang tidak 

dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan, berfokus pada 
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pemaparan sedetail mungkin sejumlah peristiwa untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam.13 Penyajian data dari penelitian ini 

menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena tertentu.  

1.7.3 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek penelitian di tentukan secara sengaja 

(purposive) dimana yang peneliti pilih adalah informan yang dianggap 

dapat menunjang pencarian data yakni para politisi pengusaha incumbent 

yang ada di DPRD Kota Denpasar 2014-2019. Apabila ada kesulitan 

dalam menemui politisi pengusaha dan subyek penelitian lainnya maka 

digunakan cara snowball yaitu subyek penelitian dapat ditentukan atas 

rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait. Informan yang akan 

diwawancarai merupakan para politisi pengusaha incumbent di DPRD 

Kota Denpasar periode 2014-2019 antara lain Ir. Eko Supriadi selaku 

ketua komisi 3, I Wayan Suadi Putra, ST selaku anggota komisi 3, Putu 

Oka Mahendra, S.E. selaku anggota 2, Ir. A.A Susutra Ngurah Putra 

selaku anggota komisi 3, dan I Ketut Suteja Kumara, ST selaku ketua 

komisi 1. 

                                                           
13 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana, 2007.hal. 86 
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1.7.4 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian mengenai pola politisi pengusaha 

untuk mempertahankan kekuasaan di DPRD Kota Denpasar yakni 

individu. Unit analisis individu yang dimaksud adalah politisi pengusaha 

incumbent di DPRD Kota Denpasar. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan secara detail dan 

spesifik. 

1.7.5 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersumber pada: Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara langsung dengan Narasumber. Serta data sekunder, data yang 

diperoleh dari badan atau lembaga setempat yang berupa informasi 

mengenai kota tersebut. 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepht 

interview) pada informan yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Lisa 

Harisson, wawancara adalah pertemuan antara periset dan narasumber, 

yang mana jawaban dari narasumber akan menjadi data mentah.14  

Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan 

narasumber dan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang 

sesuai. Wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara 

terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan 

                                                           
14 Ibid, hal. 104 
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sesuai dengan permasalahan yang diteliti). Serta wawancara tak 

terstruktur, adalah wawancara dilakukan apabila adanya jawaban 

berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas 

dari permasalahan penelitian 

1.7.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pertama, Reduksi data yang pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang 

relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Infomasi dari 

lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sitematis, serta di 

tonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 

Kedua, Mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok 

permasalahan. Ketiga, Penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kegiatan 

ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan 

mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari 

subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep 

dalam penelitian tersebut. Verifikasi data dimaksudkan agar penilaian 

tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-

konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif. 
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