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BAB III 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 

Bab III berisikan hasil temuan yang kemudian di klasifikasi dan dianalisis 

mengacu pada rumusan masalah pada bab terdahulu. Penulis kemudian 

melakukan interpretasi teori atas data yang telah di klasifikasi dan dianalisis. 

 

3.1 Profil Politisi Pengusaha Incumbent DPRD Kota Denpasar 2014-2019 

3.1.1 Biodata Diri 

Nama     : Ir. Eko Supriadi 

Tempat, tanggal lahir  : Denpasar, 19 Februari 1965 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Jabatan   : Ketua Komisi 2 

Fraksi    : PDI Perjuangan 

Alamat    : Jl.Gunung Agung Gg.Indus No.1 

 Latar Belakang dan Dorongan Mencalonkan Diri menjadi Politisi 

Bapak Ir. Eko Supriadi salah satu pengusaha besar di Kota Denpasar. Beliau 

pernah menjabat sebagai ketua umum SPBU Bali. Suami dari  Ketut Suartini, 

SE.Ak ini merupakan pengusaha di bidang bahan bakar minyak di daerah 

Denpasar. Latar belakang beliau mencalonkan diri menjadi anggota dewan yakni 
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adanya kepekaan terhadap kondisi perekonomian dan perpolitikan khususnya di 

daerah Denpasar. Beliau melihat adanya ketidaksamaan antara program 

pemerintah dengan senyatanya yang terjadi di masyarakat. Beliau ingin berjuang 

dan mengabdikan diri kepada masyarakat di daerah pemilihan tempat beliau 

tinggal. Beliau mulai tertarik dengan bidang politik ketika beliau melihat 

keaktifan keluarga, dimana keluarga beliau pada saat itu bergabung dan 

mempunyai peranan besar di partai politik yakni PDI Perjuangan.  

Dengan antusias keluarga yang begitu besar terhadap kegiatan partai membuat 

beliau mempunyai rasa keingintahuan yang besar terhadap apa saja yang ada 

dalam struktur partai tersebut. Hal ini menjadi dasar mengapa beliau mulai 

menarik diri dalam dunia perpolitikan. Sejak saat itu, beliaupun memutuskan 

untuk bergabung dengan partai PDI Perjuangan karena ideologi yang diusung oleh 

partai ini dirasa sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh beliau. Dengan 

bergabung dalam partai politik, beliau mulai menampakkan diri sebagai seorang 

yang mempunyai kualitas khususnya dalam hal kepemimpinan. 

 Modal Sosial dan Politik 

Wakil rakyat yang satu ini sudah menjabat sebagai anggota legislatif sebanyak 

3 kali periode berturut-turut. Mulai periode pertama yakni pada tahun 2004 hingga 

sekarang periode 2014. Beliau tidak pernah berkeinginan menjadi seorang 

anggota dewan tetapi beliau sangat aktif dalam organisasi sejak sekolah dasar. 

Kesenangan beliau akan dunia organisasi mengantarkan pada kesuksesan di 

perusahaan Bahan Bakar Minyak dan menjadi seorang pimpinan. Hal ini 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NIA NOVITA SARI



III-3 

 

ditularkan pula ke ranah politik ketika beliau bergabung dalam partai politik. 

Yang memutuskan menjadi anggota dewan adalah partai karena memang beliau 

mulai aktif dalam partai dari dasar. Dimana partai mempunyai mekanisme dari 

bawah. Inilah yang menentukan bahwasanya partai membutuhkan beliau untuk 

maju kembali dalam arti berjuang di daerah pemilihan beliau. Beliau mulai 

bergabung PDIP dimana memang keluarga beliau aktif dalam partai ini. Tahun 

1992 beliau sudah duduk di anak ranting kemudian menjadi ketua anak ranting di 

Grenceng selama 2 periode, pada tahun 1998-1999 menjadi ketua ranting Desa 

Pemecutan Kaja, ketua PAC Denpasar menjadi wakil ketua 1 di DPC PDI 

Perjuangan. 

Sejak masih berada di bangku sekolah dasar, beliau sangat aktif dalam 

kegiatan organisasi dan selalu menjadi orang yang mempunyai peran besar dalam 

hal ini sebagai pemimpin. Keaktifan dan keberanian mengemban tanggung jawab 

inilah yang menjadikan beliau pribadi yang mampu di percaya oleh banyak orang 

baik oleh keluarga maupun orang lain yang mengenal beliau. Hal ini berlanjut 

hingga beliau beranjak dewasa, pada tahun 1980 beliau pernah menjadi ketua 

muda-mudi di Banjar Kertapura di tempat beliau tinggal dan bahkan bukan hanya 

sekali di tunjuk menjadi ketua tetapi sudah berkali-kali. Kemudian pernah 

menjadi ketua LCM (lascar Catur Muka) sepak bola di Denpasar. Bahkan ketika 

bekerja, beliau selalu di tunjuk sebagai orang yang punya peranan besar dalam 

suatu perusahaan. Salah satunya menjadi wakil ketua SPBU di Bali. Selain itu 

beliau juga pernah menjadi anggota Iswana Migas Bali. 
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Pendekatan yang dilakukan hanya berfokus pada kepentingan masyarakat di 

daerah pemilihan beliau. Apapun permasalahan yang terjadi dalam desa atau 

daerah, beliau selalu menekankan untuk terjun langsung menanggapi dan 

memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam hal ini, beliau sangat 

mengutamakan program yang lebih berorientasi pada wong cilik atau masyarakat 

bawah. Beliau tanggap terhadap konstituen dan terjun langsung melalui tokoh-

tokoh masyarakat sehingga apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat perlu 

di selesaikan dengan baik. Beliau selalu berbaur dengan masyarakat di sekitar 

tempat tinggalnya dan sangat akrab dengan tokoh-tokoh penting yang ada di 

daerah tersebut. Sehingga beliau sangat di kenal baik oleh warga dan para tokoh 

penting di daerah tempat tinggalnya. Hal ini menjadi salah satu strategi yang 

digunakan beliau dalam menarik suara masyarakat untuk memilih dirinya dalam 

pemilihan anggota dewan.  
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3.1.2 Biodata Diri 

Nama     : I Putu Oka Mahendra, SE. 

Tempat, tanggal lahir  : Denpasar, 21 Februari 1972 

Pendidikan Terakhir  : S1 Ekonomi 

Jabatan   : Anggota Komisi 2 

Fraksi    : Partai Golkar 

Alamat    : Jalan Veteran Gg. III / II Denpasar 

 Latar Belakang dan Dorongan Mencalonkan Diri menjadi Politisi 

Bapak Oka Mahendra adalah seorang anggota dewan komisi 3 di DPRD Kota 

Denpasar. Sebelum menjabat sebagai politisi, beliau merupakan seorang 

pengusaha dalam bidang jasa. Dimana beliau mempunyai usaha travel agent dan 

arum jeram. Beliau yang tinggal di kawasan wisata mulai melihat peluang bahwa 

bisnis tersebut mampu memberikan manfaat dan berkelanjutan. Beliau tetap 

menjadi pengusaha meskipun menjabat sebagai anggota dewan dan berusaha 

untuk membagi waktu. 

Latar belakang beliau mulai tertarik dalam bidang politik antara lain yakni 

melihat keaktifan orang tua dalam keanggotaan pada partai politik. orang tua 

beliau bergabung dalam Partai Golkar. Dimana menurut beliau, pada saat itu, 

kondisi partai dalam ambang kehancuran karena memang dalam perjalanannya 

partai golkar mengalami kemunduran. Karena hal tersebut, orang tua beliau mulai 
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aktif untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Hal ini memunculkan 

motivasi tersendiri bagi beliau sehingga keinginan untuk terjun dalam dunia 

politik semakin kuat. Motivasi ini muncul ketika orang tua beliau menjadi tokoh 

partai. dimana pada saat golkar hanya menjadi pecundang dalam perhelatan 

pemilu. Sebenarnya keinginan beliau ikut terjun di dalam dunia politik tidak 

didukung penuh oleh orang tua meskipun mereka juga anggota yang aktif dalam 

kegiatan partai politik. Meskipun orang tua sebenarnya tidak terlalu mendukung, 

beliaupun tetap bersikeras untuk terjun dalam politik dan bergabung dalam partai 

yang sama dengan orang tua beliau. 

Saat sedang menjalani usaha ketika itu orang tua beliau menjadi tokoh partai. 

berawal dari sana, motivasi beliau kemudian muncul untuk menjadi seseorang 

yang aktif dalam perpolitikan khususnya di Kota Denpasar. Beliau mencalonkan 

diri kembali tidak lain karena memang ini merupakan keputusan dari partai 

politik. Bila melihat dari tingkat ketokohan beliau di daerah pemilihannya, 

dipastikan beliau akan menang kembali dalam pemilu selanjutnya. Motivasi 

muncul karena ada kesiapan mental, finansial, serta modal social yang cukup kuat 

di masyarakat khususnya di daerah pemilihan beliau. 

 Modal Sosial dan Politik 

Beliau ini sejak muda tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat 

keorganisasian. Karena memang beliau tidak suka aktif dalam kegiatan organisasi. 

Tetapi semakin tahun berlalu, beliaupun sadar bahwa aktif dan tanggap dalam 

bidang organisasi sangatlah penting. Bapak Oka Mahendra merupakan salah satu 
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pimpinan pencak silat besar di Denpasar yakni Bakti Negara. Selain itu beliau 

juga pernah menjadi wakil ketua organisasi masyarakat yang bernama Baladika 

Bali. Dalam pendekatan yang beliau lakukan melalui sistem tradisional dimana 

langsung bertemu dengan masyarakat. Salah satunya Beliau melakukan kegiatan 

Sukaduka di tempat beliau tinggal. Masyarakat di daerah pemilihan beliau dimana 

menurut beliau mereka melihat seseorang dari ketokohannya di daerah tersebut. 

Bagaimana karakter seseorang tersebut di masyarakat dan memberikan 

kebermanfaatan untuk mereka.  

3.1.3 Biodata Diri 

Nama     : I  Wayan Suadi Putra, ST 

Tempat, tanggal lahir  : Denpasar, 18 September 1979 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Jabatan   : Anggota Komisi 3 

Fraksi    : PDI Perjuangan 

Alamat    : Jalan Bedugul no. 7 Sidakarya  

 Latar Belakang dan Dorongan Mencalonkan Diri menjadi Politisi 

Bapak suadi putra merupakan sebagai salah satu anggota komisi 3 di Kota 

Denpasar. Dimana beliau merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan. Sebelum 

menjabat sebagai anggota dewan, beliau merupakan seorang pengusaha. Bisnis 

yang digeluti yakni dalam bidang jasa, garment, dan perkayuan. Beliau 
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mempunyai team khusus untuk mengurus bisnis. Dimana usaha perkayuan di 

tangani langsung oleh keluarga beliau, pada usaha garment di urus oleh istri dan 

usaha jasa arsitek beliau hanya sebagai konseptor saja. Dalam hal ini, berusaha 

membagi waktu antara pekerjaan di kantor sebagai seorang anggota dewan dan 

masalah bisnis yang sedang dijalankan.  

Beliau sejak kecil memang sudah aktif dalam kegiatan organisasi maupun social. 

Dimana dalam hal ini, beliau sangat aktif dalam kegiatan yang ada baik dalam 

kegiatan di masyarakat maupun saat beliau di bangku sekolah dan kuliah. Beliau 

sangat aktif dalam kegiatan sosial di daerah tempat tinggalnya sehingga warga 

sekitar sangat mengenal beliau dengan baik. Menurut beliau, disaat ingin menjadi 

seorang yang aktif dalam kegiatan organisasi atau dalam partai, maka harus bisa 

juga aktif dalam kegiatan social dan mendekatkan diri kepada masyarakat. 

 Modal Sosial dan Politik 

Sejak remaja, beliau memang senang berorganisasi dan berkecimpung di 

dunia politik dimana menurut beliau tujuan dari kegiatan yang selama ini 

dilakukan adalah mengembalikan lagi kepentingan politik ke ranah social. Beliau 

bergabung ke dalam Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia sejak 15 tahun yang 

lalu. Selam 5 tahun beliau menjadi pengurus anak ranting tingkat dusun. 

Kemudian dalam perjalanannya beliau diangkat menjadi seorang ketua ranting 

mewilayahi desa selam 5 tahun. Dan sekarang ini posisi beliau ada di kecamatan. 

Saat mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan, beliau merupakan ketua 

ranting. Sebelum aktif dalam partai politik, beliau perna menjadi Ketua umum 
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Yudo Denpasar dan Taruna Merah Putih Kota Denpasar. Selain itu beliau juga 

aktif di kegiatan social di mana beliau tinggal yakni LPM Desa Sidakarya dan 

menjadi Pimpinan Saka Gong di salah satu Banjar di Desa Sidakarya.  

3.1.4 Biodata Diri 

Nama     : Ir. A. A. Susutra Ngurah Putra 

Tempat, tanggal lahir  : Denpasar, 27 Oktober 1972 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Jabatan   : Anggota Komisi 3 

Fraksi    : Partai Demokrat 

Alamat    : Jalan Teuku Umar Gg. Sesapi no. 6 

 Latar Belakang dan Dorongan Mencalonkan Diri menjadi Politisi 

Bapak Susutra Ngurah Putra merupakan salah satu anggota komisi 3 dari 

fraksi Demokrat. Beliau juga merupakan seorang pengusaha di bidang retail yakni 

mempunyai mini market. Beliau mulai menapaki usaha tersebut di tahun 1992. 

Bersama rekan beliau mendirikan mini market bernama New Dewata Ayu dimana 

dalam perjalanannya, usaha ini tidak mengalami perkembangan yang baik. 

Sehingga beliau pun memutuskan untuk keluar dalam usaha yang beliau dirikan 

bersama rekannya. Di tahun 1996 beliau mendirikan mini market bernama Ayu 

Nadi dengan usaha sendiri kemudian mulai berkembang sehingga beliau pun 

mempunyai bisnis lain selain di bidang retail yakni perhotelan.  
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Beliau menganggap bahwa setelah sekian lama belajar, bekerja dan 

membangun usaha sendiri menjadikan dirinya sebagai orang yang mapan dalam 

artian mapan dalam bidang pengetahuan, pengalaman dan ekonomi sehingga kini 

waktunya beliau terjun untuk mengabdikan dirinya di masyarakat. Beliau tidak 

pernah terpikirkan untuk menjadi seorang politisi. Namun karena adanya peluang 

yang diberikan oleh teman-teman yang memang sudah berkecimpung dalam dunia 

politik terlebih dahulu, beliau pun mulai tertarik untuk masuk dan bergabung 

dalam partai politik. Karena selama ini beliau melihat banyak hal yang tidak 

sesuai dengan hati nurani dimana hal tersebut tidak memberikan kebermanfaat 

kepada masyarakat luas khususnya daerah tempat beliau tinggal. Beliau sangat 

ingin menyuarakan aspirasi beliau serta masyarakat yang ada di sekitar 

lingkungannya.  

 Modal Sosial dan Politik 

Dukungan yang besar dari keluarga mampu memberikan dampak positif 

terhadap keyakinan beliau untuk masuk dalam lingkup politik. Beliau mulai 

bergabung dengan partai demokrat pada tahun 2006. Dan beliau mulai aktif dan 

memperlihatkan kinerja dengan baik sehingga beliau diangkat menjadi wakil 

bendahara partai. Beliau merupakan anggota dari Asosiasi Pengusaha Retail sejak 

tahun 1992. 
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3.1.5 Biodata Diri 

Nama     : I Ketut Suteja Kumara, ST  

Tempat, tanggal lahir  : Denpasar, 2 Januari 1968 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Jabatan   : Ketua Komisi 1 

Fraksi    : PDI Perjuangan 

Alamat    : Jalan Kartini no. 107 Denpasar 

 Latar Belakang dan Dorongan Mencalonkan Diri menjadi Politisi 

Bapak Suteja Kumara merupakan anggota dewan DPRD Kota Denpasar 

periode 2014-2015 yang menjabat sebagai ketua komisi 1. Beliau juga seorang 

prefesional dalam bidang K3 Lift dimana beliau juga merupakan seorang ahli 

dalam bidang proteksi kebakaran dan pernah menjadi seorang pimpinan di 

perusahaan cabang Lift di Bali. Beliau juga mempunyai bisnis kuliner yang 

bertempat tidak jauh dari kediamannya. Keaktifan sejak kecil baik dalam bidang 

social di daerah tempat tinggalnya serta kegiatan yang ada di sekolah dan kuliah 

merupakan hal mendasar mengapa beliau ingin berkecimpung dalam dunia 

politik. selain itu, dalam perjalanan beliau melihat adanya peluang untuk masuk 

dalam dunia politik karena ajakan dari teman-temannya.   
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 Modal Sosial dan Politik 

Beliau berasal dari keluarga kebanyakan di masyarakat Bali maksudnya 

berada dalam kasta biasa dan tidak berada dalam tatanan kemapanan. Meskipun 

demikian tidak menghalangi keinginannya untuk bisa aktif dalam berbagai 

kegiatan. Saat masih kuliah, beliau pernah dipercaya sebagai ketua kelompok 

olahraga. Beliau mengatakan bahwa dirinya sangat senang berorganisasi sejak 

kuliah. Beliau sangat aktif dan menjadi orang yang selalu diandalkan oleh kawan-

kawan di dalam organisasi. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu pengurus 

banjar dan penasehat banjar.  

Beliau tertarik bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

karena melihat perjuangan Megawati pada saat jaman orde baru. Beliau sangat 

simpati dan pro terhadap perjuangan Megawati. Kemudian dalam perjalanannya, 

beliau diangkat menjadi ketua partai tingkat dusun. Selama memimpin, beliau 

berinisiatif mengumpulkan banyak tokoh untuk pro terhadap nasionalisme. Di 

tahun 1999 beliau pernah mendapatkan tawaran untuk menjadi anggota dewan 

namun beliau tidak menerima tawaran tersebut. Karena pada saat itu beliau 

menganggap bahwa dirinya belum siap dan beliau baru masuk dalam dunia kerja 

professional. Keluarga juga tidak mendukung apabila beliau terjun penuh dalam 

dunia politik. 

Ketika beliau merasa sudah cukup pantas dalam arti beliau mempunyai 

kemampuan dalam hal kesiapan mental dan financial, beliau memberanikan diri 

untuk mencalonkan diri dalam perhelatan pemilihan umum. Sebelumnya beliau 
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harus meminta pendapat dari keluarga dan beberapa tokoh penting masyarakat di 

sekitar rumah beliau. Kepercayaan yang besar dari rekan-rekan di partai 

mengantarkan beliau menjadi tokoh penting dalam partai yakni sebagai ketua 

PAC Denpasar Utara. Selain itu, beliau merupakan sekretaris fraksi di fraksi PDI 

Perjuangan yang ada di DPRD Kota Denpasar.  

3.2 Faktor Pendorong Politisi Pengusaha untuk Memertahankan Kekuasaan 

di DPRD Kota Denpasar 

3.2.1 Budaya Politik  

Munculnya pengusaha dalam ranah politik memang bukanlah fenomena 

baru. Sudah sejak lama pengusaha ikut meramaikan kancah perpolitikan terutama 

di Indonesia. Para pengusaha tersebut berusaha untuk menampakkan dirinya 

dalam kegiatan politik dengan cara bergabung dengan partai politik. Partai politik 

yang dinaunginya tentunya harus sesuai dengan ideologi yang mereka miliki atau 

paling tidak memberikan peluang untuk mereka dalam rangka mengaktualisasi 

kepentingan-kepentingan yang mereka miliki. Keberadaan para pengusaha 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam partai politik. hal ini dikarenakan 

sumber daya yang mereka miliki, yang mampu memberikan pengaruh yang cukup 

besar bagi keberlangsungan partai politik tersebut. 

Penjelasan diatas tidak terlepas dari pemahaman atas konsep budaya politik, 

dimana pengusaha mengimplementasikan budaya politik sebagai suatu sikap 

orientasi seorang pengusaha sebagai warganegara terhadap sistem politik dan 

aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di 

dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi 
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khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa, artinya pengusaha 

sebagai bagian dari warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka 

dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang 

mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta memperoleh tempat 

dan peranan mereka didalam sistem politik. 

Setiap pengusaha yang terjun dalam dunia politik dan bergabung dengan 

partai politik memiliki motivasi sehingga mereka memutuskan untuk ikut 

berpartisipasi aktif dalam politik. Motivasi baik dari diri sendiri atau internal 

maupun dari luar atau eksternal contohnya saja adanya dorongan dari keluarga 

dan teman-teman komunitas baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. 

Pengusaha berupaya semaksimal mungkin dalam keikutsertaan dalam partai 

politik sehingga memberikan peluang besar untuk mendapatkan jabatan yang 

lebih tinggi dalam pemerintah baik dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. 

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan fakta bahwa dari kelima 

narasumber yang diwawancarai, keempat diantaranya berasal dari keluarga yang 

memang aktif dalam kegiatan politik. dimana keluarga atau kerabat terdekat 

mereka merupakan anggota aktif di partai politik. Secara tidak langsung, hal ini 

memberikan pengaruh terhadap motivasi dari para pengusaha tersebut untuk 

terjun dalam dunia politik. Mereka yang terjun dalam dunia politik, tidak serta 

merta karena adanya dukungan penuh dari keluarga khususnya orang tua. 

Meskipun orang tua mereka aktif di dalam sebuah partai politik tetapi dalam 

wawancara yang peneliti lakukan menemukan fakta bahwasanya orang tua mereka 

tidak semua mendukung apabila para pengusaha tersebut berkeinginan aktif dalam 
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politik dan bergabung dalam suatu partai politik. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Oka Mahendra selaku anggota komisi 2 dari fraksi Golkar : 

“Sebetulnya sih bukan orang politik, jadi murni saya ini seorang 
pengusaha dan tinggal di daerah destinasi wisata dek. Dan saya bergerak 
di bisnis terutama destinasi pariwisata yakni arum jeram dan travel. saya 
menjadi anggota dewan ini kan dari partai golkar. Pada saat itu tahun  99 
reformasi dimana orang tua saya ikut dalam partai politik yakni golkar. 
Menerima partai ini dalam keadaan hancur sungguh sangat mustahil 
khususnya di Bali khususnya di daerah Denpasar. Untuk berani 
mengibarkan bendera golkar itu sungguh sangat mustahil. Berangkat dari 
sana, kebetulan orang tua saya dipercaya menjadi ketua partai politik, Jadi 
waktunya hampir di habiskan untuk itu. Minta dukungan ke rumah-rumah 
dek. Hanya air mata aja seperti orang bali bilang tangkah sesek gitu. …. 
Jadi saya ingin mencoba bagaimana Kehadiran saya bisa diterima di 
masyarakat. Jadi keinginan menjadi anggota dewan tidak terbekas sama 
sekali. Apalagi waktu saya memutuskan untuk bergabung dengan partai, 
orang tua saya tidak mendukung dek tapi saya tetap bersikeras untuk 
masuk di partai meskipun banyak omongan yang saya dapatkan dari orang 
tua saya”15 
 

Dari pernyataan informan, secara implisit, peneliti dapat katakan bahwa, beliau 

sebagai pengusaha terjun ke dunia politik karena dipengaruhi oleh budaya politik 

masyarakat Bali. Seperti yg kita ketahui, sebagian besar masyarakat Bali memeluk 

agama Hindu. Atas dasar itulah sampai sekarang sistem kasta masih dapat 

dijumpai di Bali. Kasta merupakan peninggalan nenek moyang orang hindu di 

Bali yg diwariskan dari generasi ke generasi. Berkaitan dengan hal ini, dikenal 

dengan istilah Catur Warna.16 Pada zaman dahulu, Catur Warna itu dibuat 

berdasarkan profesi masyarakat, dimana para pengusaha berada pada kasta 

Waisya sehingga untuk menaikkan derajat dan dipandang terhormat seperti pada 

                                                           
15 Wawancara dengan Bapak Putu Oka Mahendra, Anggota Komisi 3 DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi 
Golkar tanggal 21 November 2014 pukul 12.00 WITA 
16 Catur Warna merupakan 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, sumber: www.babadbali.com/canangsari/pa-catur-warna.htm diakses tanggal 21 
April 2015 pukul 20.00 WIB 
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kasta Ksatriya, maka para pengusaha berusaha untuk masuk dalam dunia politik 

agar di mata masyarakat sekitar derajatnya naik. Ajaran Catur Warna dalam 

Hindu adalah menempatkan fungsi sosial seseorang dalam kehidupan di 

masyarakat. Dimana setiap orang boleh memilih fungsi apa saja sesuai dengan 

kemampuannya. Fungsi sosial ini bisa saja berubah-ubah di sesuaikan dengan apa 

yang telah dicapai oleh seseorang tersebut. Semua orang pada awalnya akan lahir 

sebagai seorang Sudra. Setelah memperoleh kemampuan ilmu yang sesuai dengan 

minatnya, seseorang tersebut mampu meningkatkan diri sebagai pedagang, 

bekerja di dalam lingkup pemerintahan ataupun menjadi seorang rohaniawan. 

Fungsi sosial ini tidak bisa diwariskan, hanya melekat pada seseorang itu saja.  

Pendapat peneliti atas hasil wawancara tersebut, diperkuat hasil wawancara 

peneliti dengan Bapak Susutra yang mengatakan :    

“Mulai tahun 2007dek. Sebelumnya saya tidak pernah terbayang menjadi 
anggota dewan. Saya anggap diri saya ini bukan politikus kok. Saya ini 
seorang pekerja dan bisnisman. Cuma karena saya melihat ada 
kesempatan, waktu itu saya diajak rekan untuk masuk partai. saya anggap 
ini kesempatan dek bagaimana saya ingin menyuarakan aspirasi 
masyarakat dan aspirasi saya juga. Karena selama ini saya melihat ada hal-
hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Makanya saya ingin 
mengabdikan diri menjadi wakil rakyat.”17 

 
Beliau terjun dalam dunia politik karena melihat adanya kesempatan dan 

peluang dimana beliau bisa menyuarakan aspirasi diri sendiri dan masyarakat 

sekitar yang sering beliau dengar. Beliau yang awalnya hanya seorang pengusaha 

kemudian memutuskan untuk bergabung dalam partai politik setelah merasa 

                                                           
17 Wawancara dengan anggota komisi 3, Ir. A.A. Susutra Ngurah Putra di ruang Fraksi Demokrat tanggal 25 
Novermber 2014 pukul 10.00 WITA 
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mapan dan sudah cukup mempunyai modal. Hal ini dipertegas dengan pernyataan 

beliau katakan saat peneliti melakukan wawancara di ruang Fraksi Demokrat. 

“Karena saya anggap bahwa setelah saya bekerja sekian tahun. Saya 
belajar, kemudian saya bekerja dengan orang kemudian menjadi 
pengusaha dimana mengurus usaha sendiri. Saya anggap saya sudah 
mapan. Makanya saya mencari waktu untuk mengabdi kepada masyarakat 
bukan untuk mencari uang lagi. Karena saya pernah mengabdi juga 
sebagai kelian dinas.” 
  

Modal yang beliau miliki dirasa sudah cukup untuk bisa ikut aktif di dunia 

perpolitikan. Modal yang di maksud dalam hal ini bukan hanya sekedar uang 

melainkan modal sosial dan pengalaman yang beliau rasa sudah bisa menjadi 

bekal beliau ketika berpolitik. Beliau juga menegaskan bahwa keikutsertaannya 

dalam politik bukan untuk mencari uang melainkan hanya untuk mengabdikan diri 

kepada masyarakat. Selain menjadi seorang pengusaha, beliau juga pernah 

menjadi Kelian Dinas18 di daerah tempat beliau tinggal. Menurutnya kepercayaan 

yang di berikan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggalnya menjadi salah 

satu kekuatan sehingga berani untuk melangkah dalam ke dunia politik. Hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Susutra tersebut, tentunya tidak terlepas dari 

esensi budaya politik Bali yang mempengaruhi pengusaha local memasuki dunia 

politik, karena jika kita berbicara tentang budaya poltik suatu masyarakat, berarti 

kita berbicara tentang sistem politik yang diinternalisasikan atau dihayati dalam  

kesadaran, pengetahuan, perasaan dan evaluasi masyarakat tersebut. 

Penjelasan dari Bapak Oka Mahendra dan Bapak Susutra sesuai dengan 

pendapat Almond dan Powel dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia: 

                                                           
18 Kelian dinas adalah sebutan sebagai kepala lingkungan Banjar Dinas dimana fungsinya lebih ke urusan 
administrasi seperti membuat KTP atau kartu keluarga, sumber: http://tourdebali.com/84/banjar-organisasi-
tradisional-masyarakat-bali/ di akses pada tanggal 1 Mei 2015 pukul 22.00 WIB 
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Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru” mengatakan orientasi individu terhadap 

system politik dari kedua informan tersebut di atas masuk dalam komponen 

orientasi afektif (Affective Orientation) yaitu menunjuk pada aspek perasaan atau 

ikatan emosional seorang warga negara terhadap aspek-aspek sistem politik.19 

Perasaan mayarakat ini bisa saja merupakan perasaan menolak atau menerima 

sistem politik atau kebijakan yang dibuat. Keluarga dan lingkungan hidup  

seseorang pada umumnya berpengaruh terhadap pembentukan perasaan individu 

yang bersangkutan terhadap aspek-aspek sistem politik. Atau juga mungkin 

karena pengalaman tertentu yang menyenangkan mengakibatkan dia merasa ikut 

terlibat dalam sistem politik. Oleh karena itu dia memberikan tanggapan yang 

wajar terhadap sistem politik. 

Para pengusaha yang terjun dalam dunia politik tentunya tidak terlepas dari 

berbagai kepentingan yang mereka miliki. Mereka mempunyai berbagai sumber 

daya yang mampu mengantarkan mereka pada jabatan-jabatan strategis dalam 

partai politik. Selain itu, dengan menduduki jabatan strategis dalam partai politik 

akan memudahkan dan dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk 

dicalonkan menjadi anggota dewan mewakili partai politik yang menaunginya. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Suteja selaku ketua Komisi 1 : 

“Saya ini seorang professional. Saya bekerja di bidang ilmu saya karena 
saya orang teknik, pada saat itu saya sebagai ahli dalam bidang K3 Lift, 
Kemudian ahli proteksi kebakaran, di samping itu saya juga bekerja di 
perusahaan lift. Disatu sisi saya juga punya temen bidang jasa K3 
kemudian disisi lain saya juga pimpinan perusahaan cabang lift di Bali. Di 
samping itu tentu saya sebagai pimpinan kelompok olahraga pada saat 
saya masih kuliah. Salah satu pengurus di banjar dan penasehat banjar. 

                                                           
19 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Jakarta: Kencana, 
2010. hal 115 
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Jadi saya berkecimpung di masyarakat dan saya sangat senang organisasi 
dek. Di tengah perjalanan saya, ada temen yang ngajak saya masuk ke 
partai dan memang saya lihat partai ini mengusung nasionalisme dan saya 
sangat support hal itu dek. Saya kemudian aktif di partai PDI Perjuangan 
dan dalam perjalanannya saya langsung ditawari jadi pimpinan partai 
tingkat dusun dek.”20 

 

Keaktifan beliau dalam berbagai bidang baik dalam pekerjaan maupun 

lingkup lingkungan tempat tinggal membuat beliau menjadi sosok yang cukup di 

kenal di lingkungannya. Selain itu, dengan modal sosial yang beliau miliki, ini 

memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa mendapatkan jabatan strategis 

dalam partai. Seperti dalam pernyataan beliau yang menyatakan bahwa 

kesempatan untuk menjadi ketua partai menjadi lebih besar ketika beliau mampu 

memperluas jaringan dengan aktif dalam kegiatan organisasi baik di lingkungan 

maupun dalam pekerjaan. Pengusaha tersebut kemudian menjelma dengan jabatan 

baru dalam politik yakni sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Berkaitan 

dengan hal ini, tentunya beban dan tanggung jawab yang didapatkan para 

pengusaha tersebut semakin besar. Mereka melakukan berbagai upaya dalam 

rangka mengambil hati masyarakat untuk memilih mereka dalam proses 

pemilihan umum khususnya mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota 

dewan di masing-masing dapil (daerah pemilihan).  

Dari penjelasan Bapak Suteja, peneliti dapat simpulkan bahwa beliau terjun 

ke dunia politik sesuai dengan salah satu dari tipe budaya politik yaitu tipe budaya 

politik partisipan ((Partisipant Political Culture). Budaya politik partisipan adalah 

suatu bentuk budaya dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara 

                                                           
20 Wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Denpasar, Bapak I Ketut Suteja Kumara, ST di ruang 
tunggu Sekretariat Dewan tanggal 16 November 2014 pukul 13.00 WITA 
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eksplisit terhadap keseluruhan dan terhadap truktur dan proses politik serta 

administratif, dimana anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik 

mengenai empat dimensi penentu budaya politik.21 Mereka memilki pengetahuan 

yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah 

dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan partisipasi aktif dalam proses 

politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi 

yang aktif dalam semua dimensi diatas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka 

terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima dan menolak. 

 
3.2.2 Modal Sosial 

Terkait dengan bahasan sub bab ini terhadap pola politisi pengusaha di 

lembaga legislatif menitikberatkan pada nilai-nilai politik yang berlaku di dalam 

sistem politik yaitu nilai-nilai politik masyarakat Bali. Salah satu sumber daya 

yang dimiliki yakni modal sosial yang sangat kuat dalam peranannya 

dimasyarakat. Di Bali, khususnya di masyarakat tradisional ikatan hubungan 

antara masyarakat sangatlah kuat. Dalam hal ini masyarakat tradisional di Bali 

sangat menjunjung tinggi persahabatan yang terjalin dalam suatu organisasi sosial 

atau kegiatan yang ada di Banjar22 masing-masing daerah khususnya di Kota 

Denpasar. Seperti yang diungkapkan oleh anggota komisi 2 di DPRD Kota 

Denpasar, Bapak Oka Mahendra : 

                                                           
21 Almond, Grabriel A. dan Sidney Verba, Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Di Lima 

Negara, Jakarta : Bina Aksara, 1984. hal 22 
22 Banjar adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Bali dimana banjar ini merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan NKRI. sumber: id.m.wikipedia.org/wiki/Banjar_(Bali) tanggal 25 April 2015 
pukul 22.00 WIB. 
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“Saya ngga pake baliho dek, jadi masih memakai sistem tradisional 
ketemu silaturahmi ke rumah-rumah. Yang penting kita tanggap terhadap 
mereka. Kalau di Bali ada namanya Suka Duka, tanpa melihat dari banjar 
apa, partai apa, suku dan agama apa dek. Jadi saya punya pemikiran, ini 
yang membuat rekan-rekan saya yakni masyarakat khususnya di dapil 
saya, menerima sosok saya dek. Masyarakat itu menerima sosok yang 
rendah hati dan mau berbagi. Dan tentunya masyarakat itu inginnya 
hubungan yang berkelanjutan tidak hanya pada saat-saat ada kepentingan, 
contohnya kalau mau ada pemilu baru mencari dan terjun ke masyarakat, 
itu kan tidak baik dek. Jadi walaupun ada kepentingan maupun tidak, saya 
tetap terjun ke masyarakat dek. Karena saya ini aktif di kegiatan organisasi 
kepemudaan Baladika Bali dek. Anggota Baladika ini banyak apalagi di 
sekitaran lingkungan saya, hampir semua kenal saya dek. Saya ini juga 
jadi salah satu pimpinan Bakti Negara di Denpasar dek. Adek tau Bakti 
Negara kan ya.”23 
 

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa beliau masih memakai 

sistem tradisional dalam rangka mendapatkan dukungan untuk menjadi politisi. 

Sistem tradisional ini diyakini berhasil menciptakan ikatan sosial antara beliau 

dengan masyarakat pendukung. Beliau tidak segan untuk terjun langsung di 

masyarakat dalam kegiatan Sukaduka24 dan juga berperan aktif dalam organisasi 

masyarakat Baladika Bali dan Bakti Negara.25 Ikatan sosial dan peranannya 

sebagai anggota ormas membuat beliau menjadi tokoh yang cukup dikenal dalam 

masyarakat. Hal ini merupakan modal sosial tersendiri yang turut mendorong 

beliau untuk mempertahankan kekuasaannya di lembaga legislatif.  

                                                           
23 Wawancara dengan Bapak Oka Mahendra, Dari Fraksi Golkar di DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi 
Golkar tanggal 12 November 2014 pukul 12.00 WITA. 
24 Sukaduka merupakan suatu asas yang ada di masyarakat Bali berkaitan dengan kebersamaan dalam duka 
maupun suka, sumber : http://stitidharma.org/suka-duka-lara-pati/ diakses 1 Mei 2015 pukul 21.00 WIB. 
25 Baladika Bali merupakan ormas sosial kemasyarakat di Bali yang memiliki visi dan misi membangun 
karakter kemanusiaan pemuda tanah air (sumber: kabarnusa.com diakses 1 Mei 2015 pukul 23.30 WIB), 
Bakti Negara merupakan sebuah lembaga pelatihan tempat berguru pencat silat di Bali dimana sistemnya 
ditujukan untuk melatih cipta, rasa, dan karsa sehingga mampu mengembangkan jati diri manusia sebagai 
mahkluk Tuhan berlandaskan Tri Hita Karana dan tidak dipergunakan untuk menghancurkan lawan tetapi 
digunakan sebagai alat untuk pengembangan dan penyempurnaan diri (sumber: baktinegara.com diakses 1 
Mei 2015 23.00 WIB) 
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Dimana hampir setiap banjar adat26 yang ada di Bali selalu mengutamakan 

gotong royong dan kebersamaan dalam membangun desa atau banjar di masing-

masing wilayah yang ada. Oleh sebab itu, tak heran apabila warga di Bali selalu 

mengutamakan kebersamaan dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan di 

daerah tersebut terutama dalam kegiatan keagamaan. Keaktifan masyarakat dalam 

hal ini khususnya para pengusaha yang ada di dalam suatu wilayah terhadap 

kegiatan sosial yang ada di masing-masing wilayah tempat mereka tinggal 

menjadi salah satu cara efektif dalam rangka memperkenalkan diri mereka kepada 

masyarakat.  

Tidak sedikit pengusaha yang menjadi orang yang mempunyai peranan 

penting dalam suatu Banjar. Hal ini sangat berpengaruh karena dengan aktifnya 

mereka dalam kegiatan tersebut. Secara otomatis masyarakat akan mengenal 

mereka secara langsung dan apabila pengusaha tersebut memberikan sumbangsih 

yang baik dimata masyarakat tersebut, ini akan berdampak pada tingkat suara 

yang akan di dapat oleh pengusaha tersebut saat mereka mencalonkan diri sebagai 

anggota dewan yang mewakili daerah pemilihan di wilayah mereka sendiri. 

Masyarakat pada dasar lebih suka melihat kegiatan nyata yang dilakukan oleh 

calon wakil rakyat daripada hanya janji-janji saja pada saat kampanye. Dengan 

adanya kegiatan nyata tersebut diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan 

bagi masyarakat luas. 

Berkaitan dengan hal ini, menurut Robert D. Putnam sebagaimana yang 

tertulis dalam buku berjudul “Modal Sosial” mengatakan bahwa modal sosial 
                                                           
26 Banjar adat, ketuanya disebut kelian adat. urusan sosial kemasyarakatan seperti saat ada kematian, upacara 
perkawinan anggota banjar serta upacara lainnya. sumber: http://tourdebali.com/84/banjar-organisasi-
tradisional-masyarakat-bali/ diakses 1 Mei 2015 pukul 22.15 WIB. 
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adalah bagian dari kehidupan social yakni jaringan, norma dan kepercayaan yang 

mendorong partisipan bertindak bersama-sama secara lebih efektif untuk 

mencapai tujuan-tujuan bersama.27 Dari penjelasan narasumber diatas terlihat 

bahwa jaringan yang miliki memanglah sangat kuat dimana beliau masuk dalam 

suatu organisasi masyarakat terbesar di Bali dan sebagian anggota dari ormas 

tersebut memang warga di sekitar lingkungan tempat tinggal beliau. Beliau 

mampu menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dengan cara aktif dalam 

setiap kegiatan social di lingkungan serta di lingkup organisasi masyarakat 

tersebut. Hal ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap perjalanan 

kehidupan politik beliau. 

 

3.2.3 Dorongan Partai Politik 

Selain informan (Bapak Oka Mahendra) memiliki modal sosial yang cukup 

kuat, adanya dukungan dari partai politik  juga diyakini sebagai salah satu factor 

yang mendorong politisi pengusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di 

lembaga legislatif. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik 

dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan 

sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui 

kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan 

yang ada. 

 

                                                           
27 John Field, Modal Sosial, Bantul: Kreasi Wacana, 2010. hal. 51 
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Selain hal tersebut, partai politik juga memberikan pengaruh besar dalam 

proses kemenangan mereka sehingga mereka bisa terpilih menjadi anggota dewan. 

Mereka pun melakukan berbagai kegiatan salah satunya dengan bergabung dalam 

suatu partai politik, dimana mereka mengedepankan ideologi mereka dalam 

memilih partai politik yang akan dinaungi. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dalam hal ini, bertujuan 

untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Partai 

politik dianggap sebagai kendaraan politik oleh individu-individu untuk meraih 

kekuasaan.  

Mendudukan partai politik sebagai organisasi yang mampu mengantarkan 

individu untuk berkuasa telah mereduksi arti penting partai politik itu sendiri. 

Partai berfungsi sebagai penyaring atau pembulatan. Maksudnya disini adalah 

penyatuan pendapat-pendapat dari para anggota partai dengan dilakukannya 

sebuah perbincangan sehingga mampu mendapatkan kesatuan pendapat yang 

tidak dapat dikesampingkan oleh orang lain dalam hal ini anggota partai tersebut, 

sekurang-kurangnya pendapat itu harus diperhatikan. Di samping itu, partai 

merupakan tempat berkumpul orang-orang yang mempunyai cita-cita dan ideologi 

yang sama. Partai juga menjadi tempat penerang dan didikan kepada orang 

banyak baik anggota maupun bukan anggota, mengenai masalah-masalah yang 

seharusnya menjadi perhatian masyarakat luas.  

Penerangan tersebut merupakan bahan pembanding bagi orang banyak 

tentang alternatif-alternatif yang mungkin dikerjakan. Selain itu, fungsi partai 
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yang lainnya yakni untuk memenangkan suatu pemilihan. Hal ini berhubungan 

dengan kesempatan untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu, baik 

dalam lembaga perwakilan ataupun dalam kedudukan pemerintahan. Partai politik 

memberikan peluang kepada semua orang untuk bisa berpartisipasi dalam 

perpolitikan. Hal ini tentu saja menjadi menarik ketika banyak orang yang 

menarik dirinya untuk bergabung dalam suatu partai politik. Mereka yang 

tergabung dalam partai, tentunya mempunyai tujuan tersendiri disamping memang 

ingin memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat luas.  

Keikutsertaan pengusaha dalam proses politik tidak terlepas dari dorongan 

partai politik yang menaunginya. Di Denpasar khususnya banyak dijumpai 

pengusaha yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan tentunya dengan 

berbagai alasan yang melatarbelakangi. Mereka berupaya aktif di dalam setiap 

kegiatan partai tersebut, selain aktif, mereka juga berupaya untuk bisa menduduki 

posisi penting dan berusaha membranding diri sehingga mampu mendapatkan 

kepercayaan di internal partai tersebut. Posisi dan kepercayaan tersebut kemudian 

mampu membawa para pengusaha menuju dalam perhelatan pemilu sebagai calon 

anggota dewan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Supriadi selaku Ketua Komisi 2 

DPRD Kota Denpasar:  

“Tentunya dalam partai itu ada mekanisme dari bawah, yaitu ada anak 
ranting, ranting, pac dan dpc, maka mekanisme inilah yang menentukan 
bahwasanya partai masih membutuhkan saya untuk maju. Dimana partai 
yang menentukan masih mempercayai saya untuk berjuang di dalam 
menjadi anggota dewan.”28 

                                                           
28 Wawancara dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Denpasar, Bapak Eko Supriadi di ruang Fraksi PDIP 
tanggal 24 November 2014 pukul 10.00 WITA. 
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Pernyataan yang diatas menegaskan bahwa partai memberikan kesempatan 

dan dorongan yang besar terhadap beliau. Sehingga beliau bisa mencalonkan diri 

kembali pada periode berikutnya yakni periode 2014-2019. Dalam kenyataannya, 

beliau sudah 3 kali menjabat sebagai anggota dewan di Denpasar. Hal ini 

menegaskan bahwa partai memiliki dominasi besar terhadap beliau. Dimana 

beliau di dalam partai sendiri mempunyai jabatan yang cukup penting yakni 

sebagai Wakil Ketua DPC Partai PDI Perjuangan di Kota Denpasar. Hal ini 

menjadi salah satu alasan mengapa partai memutuskan untuk memilih beliau 

menjadi calon anggota dewan hingga 3 kali berturut-turut. Partai politik memiliki 

kewenangan dalam menentukan calon-calon yang berhak dan memenuhi 

persyaratan yang dapat mencalonkan sebagai anggota dewan dalam pemilu. Di 

sisi lain Bapak Suadi Putra yang menjabat sebagai anggota komisi 3 ini berkata : 

“Yang pertama, ini kebijakan partai dek, karena salah satu faktor yang 
menjadi penilaian yakni kinerja selama angkatan pertama. Partai sangat 
tegas dalam mencari calon kadernya. Apalagi untuk menjadi seorang 
anggota dewan. Harus benar-benar kader yang tepat dek.”29  
 

Pencalonan kembali beliau karena adanya kebijakan dari partai PDI 

Perjuangan. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa penilaian kinerja beliau 

pada saat angkatan pertama di lembaga legislatif memberikan penilaian positif 

beliau di hadapan partai. Salah satu cara mempertahankan kekuasaan yang pernah 

beliau dapatkan adalah dengan cara menjadi sosok yang bisa memberikan 

pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi tugasnya dalam rangka menjadi 

                                                           
29 Wawancara dengan Bapak Suadi Putra selaku anggota komisi 3 DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi 
PDIP tanggal 26 November 2014 pukul 14.00 WITA. 
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politisi sehingga kualitas kinerja beliau mampu menjadi penilaian partai politik 

untuk bisa mencalonkan beliau kembali dalam perhelatan pemilihan umum. 

Berpolitik tidak dapat dilakukan secara isolasi. Dalam Berpolitik sangat 

dibutuhkan kecerdasan sosial (social intelegence). Kecerdasan inilah yang akan 

menentukan keberhasilan individu dalam politik ditengah masyarakat. Kepekaan 

sosial, empati, kerjasama, kordinasi, diplomasi dan komunikasi social merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang politisi. 

Dengan kemapuan-kemampuan inilah mereka dapat melakukan kerjasama dan 

kordinasi social baik dalam partai politik yang mereka naungi maupun di luar itu. 

Pengangkatan tokoh-tokoh politik selalu menunjuk pada proses dimana 

penempatan tokoh-tokoh pada satu posisi tersebut.  

Dalam hal ini, pengangkatan tokoh politik adalah suatu tranformasi seleksi 

terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai kalangan kemudian mereka 

diperkenalkan pada peranan khusus dalam sistem politik. Bagi aktor-aktor politik 

itu sendiri, pengangkatan diri mereka selalu melalui dua proses yakni transformasi 

dari peranan-peranan non-politis kepada suatu situasi di mana mereka menjadi 

cukup berbobot memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus dan 

pengangkatan serta penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama 

ini belum pernah mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup mampu untuk 

mengemban tugas seperti itu hal ini berkaitan dengan proses pengangkatan yang 

melibatkan persyaratan status maupun penyerahan posisi khusus pada mereka. hal 

ini dipertegas oleh pernyataan Bapak Oka Mahendra selaku anggota komisi 2 : 

“Jadi kalau di Partai Golkar sendiri setau saya, untuk bisa dicalonkan itu 
dilihat ketokohannya dek. Ya mungkin tokoh yang bisa diandalkan ya. 
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Salah satunya melihat kinerja dan ketokohan seseorang, sampai sejauh 
mana orang yang akan dipasang menjadi caleg itu bisa meraup suara untuk 
partai. Kalau saya sendiri ini tidak punya keahlian atau ngerti tentang 
politik dek tetapi saya ini cukup punya nama di daerah saya dan ketika 
saya masuk dalam politik saya berusaha memainkan peran saya sebagai 
seorang politik dek. Ya berusaha jadi yang terbaik bagi masyarakat dan 
Partai Golkar.” 30 
 

Secara konseptual pemikiran di atas, peneliti berpendapat bahwa ada 

keseimbangan pertukaran social, dimana ukuran bagi keseimbangan pertukaran 

antara untung dan rugi dalam hubungan dan transaksi sosial seseorang dengan 

partai politik. Hubungan dalam pertukaran sosial itu dapat terukur pada tingkat 

perbandingan bahwa orang akan mendapatkan keuntungan dari hubungannya 

dengan partai politik, maka akan merasa puas dengan hubungan itu sehingga 

hubungan terus dilanjutkan. Sebaliknya, apabila orang merasa dirugikan dari 

proses interelasi dalam konteks keuntungan dan ganjaran serta kesenangan maka 

cenderung menahan diri atau meninggalkan hubungan tersebut. 

Menurut teori pertukaran modern yang dikemukakan oleh George Caspar 

Homans di dalam buku yang berjudul ”Teori Sosiologi Modern” bahwa 

pertukaran yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial yang 

berkesinambungan antara orang tertentu.31 Homans mengakui bahwa manusia 

adalah makhluk sosial dan menggunakan sebagian besar waktu mereka 

berinteraksi dengan manusia lain. Menurutnya, teori ini membayangkan perilaku 

sosial sebagai pertukaran sosial secara nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran 

hadiah atau biaya dalam social behaviour. 

                                                           
30 Wawancara dengan Bapak Oka Mahendra selaku Anggota Komisi 2 DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi 
Golkar tanggal 21 November 2014 pukul 12.00 WITA. 
31 Bernand Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta : Prestasi Pusaka, 2007. hal 173 
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3.2.4 Tingkat Keterpilihan Kembali (Re-elektabilitas) 

Selain adanya dorongan langsung dari partai, pengusaha yang mencalonkan 

diri kembali menjadi anggota dewan juga melihat adanya peluang untuk terpilih 

kembali dalam pemilu berikutnya. Tingkat keterpilihan kembali yang tinggi bisa 

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya image ketokohan seorang politisi, 

keaktifan dalam berorganisasi di masyarakat sehingga banyak orang yang tahu 

dan mengenal politisi tersebut, dan juga memberikan kebermanfaatan yang nyata 

untuk masyarakat khususnya masyarakat di daerah tempat tinggal mereka 

sehingga mampu mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat. Dalam 

wawancara yang peneliti lakukan di DPRD Kota Denpasar kepada salah seorang 

politisi pengusaha dari fraksi PDI Perjuangan yang menduduki jabatan sebagai 

anggota komisi bernama Bapak Suadi Putra, beliau berkata : 

“Ini karena adanya peluang dek, kadang kala seorang anggota dewan 
sangat aktif berbicara di dewan tetapi pembinaan di masyarakat tidak 
bagus. kita memiliki pertanggung jawaban kepada partai. Artinya saya 
kerja disini mengabdi kepada partai. selain itu, kedekatan pribadi kepada 
masyarakat di daerah saya, jadi kalau kita membawa bendera partai saja 
saya pastikan tidak bisa terpilih kembali, harus terjun langsung ke 
masyarakat.”32 

 

Beliau mengungkapkan dengan tegas bahwa salah satu alasan mengapa 

beliau yakin tingkat keterpilihan kembali lebih tinggi karena memang beliau 

sangat dekat dan aktif di masyarakat khususnya di daerah tempat beliau tinggal. 

Selain itu, beliau tidak hanya aktif membina di dewan saja melainkan beliau lebih 

                                                           
32 Wawancara dengan Bapak Suadi Putra, anggota Komisi 3 DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi PDIP 
tanggal 26 November 2014 pukul 14.00 WITA. 
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sering terjun langsung dalam kegiatan kemasyaratan seperti Sukaduka di 

daerahnya. Lain lagi dengan pengakuan dari seorang politisi pengusaha yang 

bernama Anak Agung Susutra Ngurah Putra yang berkata : 

“Saya sudah menanam investasi sejak lama, saya ini pernah jadi kelian 
dinas (Kepala Lingkungan) di Banjar Gerenceng, saya juga punya banyak 
karyawan di supermarket dan hotel. Dan kayaknya wajah saya sering 
nampak di Koran dek, hehehe… saya juga rutin membina komunikasi 
dengan masyarakat dan simakrama (kunjungan ke banjar-banjar).”33 
 

Beliau sangat yakin bahwa ketika partai memilihnya untuk dicalonkan 

kembali dalam pemilihan periode berikutnya akan mendapatkan suara yang tinggi 

karena memang dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 

november 2014 di ruang fraksi Demokrat, beliau menegaskan bahwa kedekatan 

dengan masyarakat yang dibina sejak awal beliau merintis karier menjadi 

pengusaha merupakan modal dalam karier politiknya. Keaktifan politisi 

pengusaha sebelum mereka terjun dalam lembaga legislatif, memberikan 

sedikitnya dampak yang baik terhadap tingkat keterpilihan mereka pada pemilihan 

umum. 

 

3.3 Dwi profesi: Politisi dan Pengusaha 

Dalam setiap masyarakat, terdapat berbagai jalur untuk merintis karier 

politik dan mencapai posisi penting pada kegiatan politik. Jalur ini berbeda-beda 

antara satu sistem politik dengan sistem yang lainnya. Pada masyarakat 

tradisional, biasanya lebih sering melalui suksesi pertalian keluarga (nepotisme). 

Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat modern, lembaga legislatif merupakan 

                                                           
33 Wawancara dengan Bapak Susutra Ngurah Putra, anggota komisi 3 DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi 
Demokrat tanggal 25 November 2014 pukul 10.00 WITA. 
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kancah pendidikan dan latihan yang sangat prinsipil bagi para tokoh politik. 

Politisi yang kurang beruntung adalah para pengurus partai yang membuat dan 

menjadikan kegiatan politik sebagai sumber nafkah utama dan bergerak menuju 

pusat pemilihan diambang senja karier dan pengabdiannya. Jalur lain yang 

digunakan untuk sampai pada kedudukan politis adalah melalui kedudukan serta 

dibarengi berbagai keahlian. Ia menjadikan politik sebagai aktivitas sambilan atau 

sampingan saja.  

Dalam dwi profesi sebagai politisi dan pengusaha berkaitan dengan pola 

politisi pengusaha di lembaga legislatif yang tidak terlepas dari esensi budaya 

politik masyarakat Bali. Karena budaya politik mempunyai peran sangat penting 

untuk menjelaskan dwi profesi politisi pengusaha khususnya yang terjadi di 

lingkungan masyarakat Bali, dimana kehidupan di masyarakat khususnya di Bali 

sangat kental akan adat istiadat. Dalam ajaran agama Hindu di Bali terdapat istilah 

Catur Warna. Catur Warna 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 antara lain Brahmana, Ksatriya, Wesya, dan Sudra.34 

                                                           
34 Brahmana merupakan golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan 
pengabdian dalam swadharmanya di bidang kerohanian keagamaan, Ksatrya merupakan golongan fungsional 
di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang 
kepemimpinan, keperwiraan dan pertahanan keamanan Negara, Wesya merupakan golongan fungsional di 
dalam masyarakat yang setiap orangnya menitikberatkan pengabdiannya di bidang kesejahteraan masyarakat 
(perekonomian, perindustrian, dan lain- lain), Sudra merupakan golongan fungsional di dalam masyarakat 
yang setiap orangnya menitikberatkan pengabdiannya di bidang ketenagakerjaan, sumber: 
http://www.babadbali.com/canangsari/pa-catur-warna.htm diakses 3 Mei 2015 pukul 20.00 WIB  
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Berdasarkan hal tersebut, profesi sebagai seorang pengusaha di golongkan 

dalam Wesya atau tingkatan ketiga dalam Catur Warna yang disimbolkan dengan 

warna kuning. Sedangkan profesi Politisi dapat di golongkan dalam Ksatriya atau 

tingkatan kedua yang disimbolkan dengan warna merah. Seseorang yang 

menjalankan dua profesi sekaligus dalam kehidupannya sebenarnya mempunyai 

tujuan yang sama yakni untuk peningkatan kualitas baik secara finansial maupun 

pengembangan diri seseorang tersebut. Dalam arti pengusaha yang kemudian 

menjadi seorang politisi disini mempunyai tujuan untuk meningkatkan status 

mereka di mata masyarakat tanpa harus meninggalkan profesi lamanya yakni 

sebagai seorang pengusaha. Dimana profesi sebagai politisi memiliki jangka 

waktu dalam jabatan sehingga ketika mereka tidak menjadi seorang politisi 

kembali, mereka tetap mempunyai status atau kasta yang lebih tinggi 

dibandingkan hanya sebagai seorang karyawan yang mempunyai kasta paling 

rendah (sudra). 

Selain itu, modal sosial yang dibentuk oleh individu politisi pengusaha 

tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan politiknya. 

Dimana yang dimaksud modal sosial disini adalah jaringan yang mereka bentuk 

atau yang mereka punya ketika mereka menjadi seorang pengusaha. Sebelum 

terjun sebagai seorang politisi, para pengusaha tersebut terlebih dahulu melakukan 

berbagai kegiatan yang menyangkut hal-hal social di masyarakat. Dengan 

kegiatan sosial yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan terbentuknya 

jaringan dalam suatu kelompok masyarakat dimana mereka mempunyai 

kepercayaan terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. 
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Kegiatan mereka dalam hal entrepreneur juga memberikan pengaruh yang cukup 

kuat. Dengan jaringan usaha dan banyaknya relasi yang mereka miliki mampu 

menjadi sumberdaya besar ketika mereka memutuskan terjun di dunia politik.   

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menemukan fakta bahwa banyak diantara politisi incumbent di DPRD Kota 

Denpasar yang tidak mencurahkan waktu dan tenaga hanya untuk kegiatan politik 

saja melainkan tetap menjalankan usaha yang selama ini sudah dirintisnya sejak 

sebelum menjadi seorang politisi. Mereka mulai mengatur diri untuk tetap 

professional di bidang politik maupun bidang bisnis. Dengan kepercayaan diri 

yang penuh, mereka mampu bertahan dalam kondisi apapun untuk menjalankan 

apa yang harus ia kerjakan sebagai seorang politisi dan sebagai seorang 

pengusaha. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili 

seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Dalam menjalankan peran dan 

fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu 

maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal itu dapat dilihat, dari kebijakan 

yang telah ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah banyak yang kurang 

berpihak pada kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi 

masyarakat.  

Para pengusaha yang menjadi politisi di DPRD Kota Denpasar tidak serta 

merta meninggalkan profesi lamanya sebagai seorang pengusaha. Mereka tetap 

menjalankan usaha yang selama ini sudah dibangunnya meskipun harus membagi 

waktu dengan kegiatan atau program kerja sebagai seorang politisi. Dalam hal ini, 
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para pengusaha tersebut mencoba membagi waktu antara tugas sebagai seorang 

anggota dewan dan mengurus usaha mereka. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Susutra selaku anggota komisi 3 sekaligus pengusaha retail yang cukup 

terkenal di Denpasar: 

“Saya masih urus bisnis saya dek. Karena itu adalah prioritas saya. Jadi 
saya tetap menjalankan usaha saya. Jadi kalau jam 10 pagi saya ke dewan, 
jam 8 saya ke perusahaan yang terdekat kemudian baru mengunjungi 
perusahaan lain yang agak jauh dek, jam 10 pagi baru saya ke kantor dek. 
Karena memang jam 10 pagi baru ada aktivitas. Kalau sabtu minggu kan 
libur ya di kantor, tapi saya tetap kerja urus bisnis dek.” 35 
 

Dalam pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa memang beliau mampu 

mengatur jam kerja antara bisnis dengan pekerjaan di dewan. Beliau menekankan 

bahwa dalam mengatur bisnis, beliau tidak sendiri melainkan di bantu oleh istri 

beserta anaknya sehingga bisnispun berjalan dengan lancar. Ada beberapa orang 

kepercayaan yang membantu beliau sehingga bisnis yang dijalankan bisa tetap 

berjalan lancar. Dalam mengatur dan mengurus bisnis atau usaha yang mereka 

miliki, tentunya mereka tidak bekerja sendiri. Mereka mempunyai orang-orang 

kepercayaan yang membantu dalam hal menejemen usaha mereka. Seperti yang 

diungkapkan oleh pak suadi putra selaku anggota komisi : 

“Saya itu kerjanya team, yang pertama usaha keluarga di bidang 
perkayuan itu sudah ada bapak yang membantu, kemudian yang di 
garment kebetulan saya hanya komisaris dan direkturnya itu istri saya. dan 
di arsitek sendiri saya hanya konseptor dan ada beberapa rekan yang 
membantu. Kalau tidak seperti itu, pasti saya pastikan kalau saya tidak 
bisa ngantor di sini bahkan saya juga tidak bisa urus usaha saya.”36 

 

                                                           
35 Wawancara dengan Bapak Susutra Ngurah Putra, anggota Komisi 3 DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi 
Demokrat tanggal 25 November 2014 pukul 10.00 WITA. 
36 Wawancara dengan Bapak Suadi Putra, anggota Komisi 3 DPRD Kota Denpasar di ruang Fraksi PDIP 
tanggal 26 November 2014 pukul 14.00 WITA. 
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Dalam pernyataan menyatakan bahwa para politisi pengusaha yang tetap 

menjalankan usaha di samping menjadi seorang politisi, melakukan pembagian 

kerja dalam bisnis dan mereka tidak bekerja sendiri dalam hal mengatur dan 

mengembangkan usahanya. Mereka dibantu oleh sanak saudara serta mempunyai 

beberapa staf kepercayaan untuk mengembangkan bisnis mereka. 

 
3.4 Interpretasi Teori 

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat empat faktor yang 

mendorong politisi pengusaha dalam rangka mempertahankan kekuasaan di 

DPRD Kota Denpasar yakni budaya politik, modal sosial, dorongan partai politik, 

dan tingkat keterpilihan kembali (re-elektabilitas). Keempat faktor ini 

mempengaruhi tindakan pelaku atau aktor (dalam hal ini Pengusaha) untuk 

mempertahankan kekuasaannya di lembaga legislatif.  

Menurut Giddens terdapat tiga dimensi internal yang mempengaruhi perilaku 

agen, dimensi internal tersebut antara lain: motivasi tak sadar (unconscious 

motives) menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan 

tindakan, tapi bukan itu sendiri. Kedua, Kesadaran praktis (practical 

consciousness) menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa 

diurai yang dalam fenomenologi ini disebut taken for granted knowledge. 

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.  
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Dorongan partai politik merupakan motivasi tak sadar yang mendorong 

pengusaha untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang politisi. Karena 

pengusaha yang mempertahankan kekuasaannya tidak semata-mata bentuk dari 

dorongan partai tetapi juga wujud dari kepentingan pengusaha itu sendiri sebagai 

seorang politisi. Sedangkan untuk budaya politik masyarakat setempat, modal 

sosial yang dimiliki serta tingginya tingkat keterpilihan kembali merupakan 

dimensi kesadaran diskursif yang mempengaruhi tindakan pengusaha untuk 

mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang politisi. Dimana ketika 

pengusaha memutuskan melakukan tindakan untuk mempertahankan 

kekuasaannya sebagai politisi, pengusaha tersebut memiliki penjelasan yang logik 

bahwa tindakannya tersebut didasari oleh beberapa keuntungan atau peluang yang 

dimiliki untuk dapat mempertahankan kekuasaannya.  

Peluang atau keuntungan yang dimiliki tersebut berupa kepemilikan atas 

modal sosial, tingkat keterpilihan kembali dan budaya politik tadi. Selain sebagai 

motivasi tak sadar agen, Partai Politik disini juga merupakan struktur yang lebih 

luas dalam menentukan perilaku pengusaha untuk mempertahankan kekuasaannya 

sebagai politisi. Dalam Teori Strukturasi Giddens menyatakan bahwa ada 

hubungan antara pelaku dan struktur dimana hubungan keduanya berupa relasi 

dualitas. Relasi dualitas disini artinya bahwa antara pelaku dan struktur tidak 

dapat dipisahkan dan diantara keduanya terjadi hubungan yang saling 

mempengaruhi. 

Giddens yang menyatakan bahwa struktur merupakan aturan (rules) dan 

sumber daya (resources) dapat terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik 
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sosial dipahami sebagai faktor yang tidak hanya bersifat membatasi atau 

mengekang tetapi juga bersifat memberdayakan pelaku.  Namun pada sisi lain, 

pelaku yang merupakan aktor dapat pula mempengaruhi struktur, dalam arti tidak 

harus selalu tunduk kepada struktur. Lebih lanjut Giddens menyebutkan bahwa 

ada tiga gugus struktur, yakni signifikasi (signification), dominasi (domination), 

dan legitimasi (legitimation). Struktur signifikasi menunjuk pada pemaknaan atau 

simbolik, penyebutan, dan wacana; gugus struktur dominasi menunjuk pada 

penguasaan baik atas orang maupun barang; dan gugus struktur legitimasi 

menunjuk pada peraturan normatif yang tampak pada aturan hukum. Ketiga gugus 

struktur tersebut selain dapat membatasi, dapat pula memberdayakan pelaku.  

Partai politik sebagai struktur signifikansi dimana partai politik dinyatakan 

sebagai “kendaraan” oleh aktor (politisi pengusaha) dalam upaya mendapatkan 

dan mempertahankan kekuasaan di lembaga legislatif. Dengan bergabung dalam 

suatu partai politik, pengusaha tersebut tentunya mempunyai peluang dalam 

rangka mengaktualisasi kepentingan yakni menjadi politisi atau mempertahankan 

kekuasaan di lembaga legislatif ketika sebelumnya pernah menjabat sebagai 

politisi. Partai politik sebagai struktur dominasi yakni partai politik mempunyai 

peranan besar dalam menentukan dan memilih anggota partai untuk bisa 

dinominasikan menjadi calon anggota legislatif. Bagaimanapun partai politik 

mempunyai kewenangan besar dalam menentukan calon yang akan diikutsertakan 

dalam pemilu meskipun para pengusaha tersebut berusaha keras tetapi partai tidak 

menghendaki, maka merekapun tidak bisa mengikuti pemilu atau maju menjadi 

calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.   
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Ketiga gugus struktur tersebut dapat dimaknai sebagai pembatasan oleh 

sebagian politisi pengusaha tetapi sebagian lagi menyatakan dapat pula dimaknai 

sebagai pemberdayaan. Artinya disini seorang pengusaha tidak serta bisa 

mencalonkan diri atau mempertahankan kekuasaannya di lembaga legislatif tanpa 

adanya dorongan partai politik hal ini yang disebut bahwa struktur dapat 

melakukan pembatasan atau mengekang sedangkan pengusaha yang memiliki 

modal sosial yang kuat di masyarakat khususnya di Denpasar, melihat bahwa 

struktur dalam hal ini partai politik sebagai “kendaraan” untuk bisa menjadi 

politisi atau tetap bisa mempertahankan kekuasaannya di lembaga legislatif hal ini 

yang disebut bahwa struktur dimaknai sebagai pemberdayaan.   

Berbicara tentang politisi pengusaha di lembaga legislatif, telah dijelaskan 

bahwa motivasi awal pengusaha untuk menjadi politisi di lembaga legislatif tidak 

terlepas dari konsep budaya politik. Setelah proses perjalanan waktu maka 

implikasi konsep budaya politik akan menentukan posisi pengusaha di lembaga 

legislatif dengan jalan memasuki partai politik sebagai agen demi kepentingan 

pengusaha selanjutnya. Dan saat pengusaha masuk dalam lingkaran partai politik, 

maka pengusaha tersebut akan membentur dua kepentingan sehingga muncul 

dualitas kepentingan sebagai pengusaha dan politisi yang pada akhirnya konsep 

teori strukturasi berlaku bagi politisi pengusaha sebagai jawaban atas dualitas 

kepentingan tersebut. 

Dualitas kepentingan yang dimaksud disini adalah bagaimana kepentingan 

sebagai pengusaha dengan kepentingan sebagai seorang politisi bisa berjalan 

beriringan atau berdampingan. Dalam hal ini, kepentingan atas pengusaha sendiri 
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sebagai seorang pengusaha bukan hanya masalah materi, tetapi lebih kepada relasi 

dan jaringan yang dibangun untuk menjadikan hal tersebut sebagai modal social 

yang nantinya bisa memberikan dampak positif ketika mereka mulai terjun dalam 

dunia politik. begitu juga sebaliknya, dimana kepentingan pengusaha menjadi 

seorang politisi setidaknya mampu memberikan perlindungan terhadap bisnis 

yang telah mereka jalankan dalam rangka mempertahankan eksistensi bisnis 

mereka dengan jabatan yang mereka miliki. 

Dengan penjelasan implikasi teori atas pola politisi pengusaha dilembaga 

legislatif studi di DPRD Kota Denpasar menunjukkan bahwa budaya politik kasta 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat pengusaha untuk terjun di 

politik. Sedangkan untuk konsep strukturasi mensyaratkan pengakuan dan 

pemahaman yang mendalam terhadap individu dan kelompok yang selama ini 

powerless di bawah sistem politik yang berlaku. Selain itu juga penting 

meningkatkan kesadaran politik, sehingga mampu menggunakan kesadaran politik 

itu untuk mengekspresikan sikap politiknya dalam rangka melakukan perubahan 

kebijakan politik yang berdampak pada kehidupannya. Peningkatan kesadaran 

hidup ini ditujukan pada para pengambil keputusan dan penguasa lainnya, agar 

mereka dapat menghormati suara masyarakat serta mendekatkan pemerintahan 

kepada rakyat. Membangun jaringan kerja dan informasi adalah hal penting 

lainnya untuk memperkuat posisi politik rakyat. Semua ini hanya dilakukann jika 

didukung lingkungan sosial politik damai tanpa tekanan. 
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