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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian mengenai motivasi politisi pengusaha mempertahankan 

kekuasaan di DPRD Kota Denpasar, maka penulis menyimpulkan: 

Pertama, terdapat empat faktor yang mendorong politisi pengusaha untuk 

mempertahankan kekuasaannya di DPRD Kota Denpasar yakni budaya politik, 

modal sosial, dorongan partai politik, dan tingkat keterpilihan kembali (re-

elektabilitas). Dalam hal ini, pengaruh budaya politik sangatlah kuat dimana para 

politisi pengusaha yang ada di lembaga legislatif kota Denpasar sebagian besar 

beragama Hindu yang menyadari bahwa sebuah profesi atau pekerjaan mampu 

menentukan status atau kasta mereka di masyarakat. Modal sosial yang dimiliki 

para politisi pengusaha incumbent di DPRD Kota Denpasar sangatlah kuat di 

masyarakat terutama berkaitan dengan jaringan kelompok yang terbentuk dalam 

organisasi masyarakat. Selain itu, dorongan dari partai politik juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi tindakan politisi pengusaha incumbent untuk 

mempertahankan kekuasaannya dimana partai politik melihat bahwa mereka 

mempunyai potensi yang besar dalam rangka mempertahankan eksistensi partai 

tersebut di mata masyarakat. Faktor yang tidak kalah penting yakni adanya tingkat 

keterpilihan kembali yang tinggi dari masing-masing politisi pengusaha 

incumbent tersebut. Para politisi pengusaha incumbent menyadari bahwa 

keaktifan mereka dimasyarakat dan modal sosial yang mereka miliki mampu 
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memberikan dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap mereka sehingga 

mempengaruhi tingkat suara mereka dalam pemilihan umum legislatif. Empat 

faktor ini mempengaruhi tindakan atau perilaku aktor (politisi pengusaha 

incumbent) dalam hal memertahankan kekuasaannya di lembaga legislatif.   

Kedua, para politisi incumbent yang ada di DPRD Kota Denpasar tetap 

mempertahankan pekerjaannya sebagai seorang pengusaha. Hal ini disebabkan 

karena posisi mereka sebagai pengusaha juga memberikan kebermanfaatan dalam 

hal kegiatan mereka di dunia politik. maksudnya politisi yang juga berprofesi 

sebagai seorang pengusaha mampu membentuk suatu relasi jaringan yang kuat 

dalam masyarakat dimana sehingga hal ini termasuk dalam modal sosial. Modal 

sosial ini sangat penting sebagai sumberdaya yang mampu mendukung upaya 

politisi pengusaha tersebut untuk maju atau bahkan mempertahankan kekuasaan 

mereka di lembaga legislatif khususnya di Kota Denpasar. Berkaitan dengan 

budaya di masyarakat Bali, baik profesi sebagai pengusaha maupun politisi 

tentunya mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan hanya sebagai 

pegawai biasa. Dan posisi atau jabatan sebagai seorang politisi memiliki jangka 

waktu, artinya tidak selamanya seseorang bisa menjadi seorang politisi sedangkan 

profesi sebagai pengusaha dapat bertahan sampai batas waktu seseorang tersebut 

mampu bertahan. Dengan demikian dipastikan status kasta politisi pengusaha 

tersebut di dalam masyarakat khususnya di Denpasar tetap berada pada tingkatan 

yang baik meskipun nantinya tidak menjadi seorang politisi kembali. Hal ini juga 

menjadi salah satu alasan mengapa para politisi tersebut tetap mempertahankan 

profesinya sebagai seorang pengusaha. 
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4.2 Saran   

Terdapat beberapa hal dalam penelitian ini yang perlu dikaji secara detail 

dan mendalam. Faktor budaya lokal yang mempunyai pengaruh kuat dalam 

rangka keterlibatan pengusaha lokal dalam dunia politik, kepentingan pengusaha 

lokal yang menjadi politisi dalam 2 kali periode, serta keterkaitan antara bisnis 

dengan keterlibatan mereka dalam membuat suatu kebijakan di lembaga 

legislative perlu dicari bukti-bukti yang lebih kuat mengingat hasil temuan 

peneliti hanya didasari dari jawaban informan. Dengan demikian, kiranya menarik 

untuk dikaji dalam penelitian selanjutnya mengenai kepentingan politisi 

pengusaha di DPRD Kota Denpasar terkait keuntungan yang mereka dapatkan di 

lembaga legislatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NIA NOVITA SARI




