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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

          Dalam kehidupan masyarakat, baik modern maupun primitif akan terdapat 

sekelompok kecil yang memiliki kekuasaan. Kelompok kecil yang berkuasa 

tersebut dan dianggap menjadi panutan dan acuan tindakan. Kelompok kecil 

tersebut sebagai pemberi legitimasi dan mereka biasa di sebut elit.1 

          Elit adalah pihak minoritas yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh 

besar atas mayoritas kelompok yang di pimpinnya. Elit terpilih karena adanya 

legitimasi oleh mayoritas massa yang mendukung. Elit memiliki kedudukan 

tertinggi di tingkat masyarakat. Elit menempati posisi tertinggi karena memiliki 

kekusaan ataupun kekayaan. Elit merupakan pihak yang menjalankan pengaruh 

kekusaan, otoritas dan sumber daya penting yang ada. Elit yang berkuasa 

berjumlah sedikit dan memiliki kekurangan kelebihan dalam memanfaatkan 

kekuasaan.  

           Elit politik merupakan elit formal.2 Elit yang pada umumnya mempunyai 

kekuasaan secara luas adalah elit politik. Elit memegang fungsi politik dan dapat 

memanfaatkan kekuasaan untuk memonopoli dengan tujuan kebaikan. Elit 

memonopoli kekuasaan dengan tujuan untuk kesejahteraaan rakyat dan 

                                                           
1 Keller, Suzzan. 1995. Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat 

Modern. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 
2 Keller, Suzzan. 1995. Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat 

Modern. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 
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mengutamakan kepentingan bersama. Elit juga dapat memanfaatkan 

kekuasaannya untuk hal yang tidak baik. Elit menggunakan kekuasaan untuk hal 

yang tidak baik seperti memperkaya diri sendiri dan memperkuat oligarki. 

           Elit yang memiliki dominasi pengaruh yang kuat di pemerintahan adalah 

anggota legislatif. Anggota legislatif memiliki peran dan kedudukan yang 

strategis, sebagai kontrol dalam setiap kebijakan pemerintah dan pembawa 

aspirasi rakyat. Anggota legislatif muncul dari rekrutan dan seleksi melalui partai 

politik. Angggota legislatif bertugas sebagai pemberi legislasi dalam penetapan 

anggaran serta sebagai kelompok pengontrol penyelenggara negara. Elit yang 

memiliki kekuasaan di pemerintahan biasa disebut dengan elit formal, dan elit 

yang tidak memiliki kekuasaan disebut elit informal.3 

            Elit informal merupakan kelompok yang memiliki pengaruh besar tetapi 

tidak terlegitimasi secara hukum dan masuk dalam pemerintahan. Contoh elit 

informal adalah organisasi masyarakat organisasi keagamaan dan organisasi yang 

tidak dalam lingkup pemerintah yang lainnya. Elit informal lahir karena banyak 

faktor, seperti banyaknya pengaruh baik yang dirasakan masyarakat karena 

adanya elit informal dan jumlah anggotanya yang besar. Elit formal  (elit politik) 

dan elit informal dalam menjalankan tugas masing masing secara tidak langsung 

selalu memiliki keterkaitan. Terkait dengan proses politik, akan banyak 

bermunculan elit dari berbagai latar belakang, dari elit formal dan elit informal. 

                                                           
3 Keller, Suzzan. 1995. Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat 

Modern. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 
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Semua pihak elit yang akan mengikuti kontetstasi politik pada pemilihan umum 

akan saling berperan dan strategi untuk memenangkan kontestasi politik. 

            Pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 banyak di temukan 

elit politik yang melakukan pertemuan secara berlanjut dengan elit informal. Elit 

informal tersebut merupakan organisasi masyarakat yang memiliki kekuatan 

pengaruh dalam proses politik. Elit informal memiliki pengaruh dalam proses 

politik karena memiliki jumlah anggota dan nilai nilai yang harus di perjuangkan 

untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat di ketahui juga melalui berita yang 

beredar menjelang pemilihan legislatif dan pilpres 2014 kemarin. Salah satu 

kriteria elit informal yang menjadi pilihan elit formal adalah elit informal yang 

memiliki jumlah massa besar dan memiliki loyalitas yang tinggi. Persaudaraan 

Setia Hati Terate merupakan salah satu elit informal yang memiliki jumlah massa 

yang besar. 

            Persaudaraan Setia Hati Terate  merupakan organisasi masyarakat dalam 

cabang olahraga pencak silat. Berpusat di Kabupaten Madiun Jawa Timur. 

Persaudaraan Setia Hati Terate  berdiri sejak 1922. Dalam perkembangannya,  

Persaudaraan Setia Hati Terate berkembang dan menyebar pesat sejak 

didirikannya. Tidak hanya berkembang dan menyebar di pulai Jawa dan 

Indonesia, Persaudaraan Setia Hati Terate  juga membuka cabang di luar negeri. 

Ajaran nilai nilai yang terkandung dalam Persaudaraan Setia Hati Terate banyak 

di pengaruhi oleh budaya Jawa.  
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            Persaudaraan Setia Hati Terate  memiliki pengaruh besar dalam proses 

politik yang ada di Indonesia. Besarnya jumlah massa warga Persaudaraan Setia 

Hati Terate. Hal ini menjadikan banyaknya politisi partai yang melakukan 

pendekatan  dengan pihak elit Persaudaraan Setia Hati Terate. Politisi mendatangi 

pihak elit Persaudaraan Setia Hati Terate dengan tujuan untuk meminta dukungan 

dan bantuan dalam proses pemenangan konstesasi politik. Tidak hanya politisi 

yang mendekatkan diri dengan pihak elit  Persaudaraan Setia Hati Terate, ada 

politisi yang juga merangkap menjadi pengurus dan elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate.  

            Pengaruh Persaudaraan Setia Hati Terate  yang kuat dalam proses politik 

di Indonesia di tandai dengan beberapa berita. Dua senior partai Golkar Riau 

meminta warga untuk mendukung salah satu pasangan yang di usung mereka 

dalam Pilkada Riau. Kedua tokoh tersebut menyampaikan pidatonya dalam acara 

pengukuhan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate  di salah satu kecamatan 

di Riau. Kedua tokoh Golkar tersebut mengharapkan untuk seluruh anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate mendukung pasangan calon yang mereka usung.4 

         Kedua adalah adanya penobatan ketua umum partai Golongan Karya 

Aburizal Bakrie sebagai wong Madiun. Penobatan tersebut dilakukan oleh tokoh 

Madiun, Tarmaji Budi Harsono. Tarmaji merupakan mantan ketua DPD partai 

                                                           
4 Riau Pos Online  Jumat, 28/01/2013 (diakses pada hari Kamis, 30 Oktobrer  2014. Pukul : 14:22 
WIB) 
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Golkar kota Madiun dan juga sekaligus ketua umum Persaudaraan Setia Hati 

Terate  cabang kota Madiun.5 

           Persaudaraan Setia Hati Terate tidak hanya berafiliasi politik pada satu 

partai saja. Di kabupaten Ngawi, Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki 

hubungan dekat dengan PDI-P. Salah satu fenomena yang ada di Kabupaten 

Ngawi, terdapat anggota dewan perwakilan tingkat DPRD kabupaten Ngawi, yang 

berhasil terpilih karena faktor calon merupakan tokoh Persaudaraan Setia Hati 

Terate. Persaudaraan setia hati terate di jadikan sebagai ladang untuk mencari 

dukungan massa yang besar untuk memenangkan proses kontestasi politik.6 

            Di Kota Madiun dan Kabupaten Nganjuk, Persaudaraan Setia Hati Terate 

memiliki kecenderungan dukungan partai politik kepada partai Golongan Karya. 

Hal ini karena adanya ketua Persaudaraan Setia Hati Terate cabang kota Madiun 

yang juga sebagai mantan ketua DPD Golkar Madiun. Di Kabupaten Nganjuk 

ketua umum  Persaudaraan Setia Hati Terate merangkap menjadi anggota dewan 

pertimbangan DPD partai Golongan Karya Kabupaten Nganjuk. 7 

            Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk merupakan 

kader partai Golkar. Pada tahun 2012 yang lalu Harsono sebagai elit Persaudaraan 

                                                           
5 Jawa Pos Radar Madiun 16 Juni 2012  
6 Arif Subagyo,Sekretaris Desa Gelung Ngawi Kader PDI-P Ngawi,Wawancara,Ngawi 5 Mei 
2013. 
7 Arsip sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk (Nganjuk,Minggu 2 November 
2014,19.00 wib) 
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Setia Hati Terate  di daulat menjadi calon wakil bupati oleh pasangan yang di 

usung partai Golkar dalam pilkada di Kabupaten Nganjuk.8 

Sumardi SH adalah ketua umum DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk 

yang juga anggota Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. Pada 

pemilihan legislatif yang lalu, Sumardi SH terpilih sebagai anggota legislatif dapil 

5 Kabupaten Nganjuk.9 

           Tidak semua anggota Persaudaraan Setia Hati Terate berafiliasi politik 

kepada partai Golkar, karena beberapa anggota Persaudaraan Setia Hati Terate  

juga menjadi kader partai lain. Beberapa anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

juga menjadi kader partai PDI-P dan partai HANURA. Wakil ketua umum 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk, Sigit merupakan sekretaris DPD 

PDI-P kabupaten Nganjuk dan menjadi ketua DPRD kabupaten Nganjuk. 10  

Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yang tidak berafiliasi politik sama 

dengan elit Persaudaraan Setia Hati Terate karena beberapa faktor. Faktor tersebut 

meliputi kecenderungan visi misi, adanya hubungan keluarga, dan faktor 

kepentingan pribadi. Raditya Harya Yuangga adalah sekretaris 2 Persaudaraan 

Setia Hati Terate cabang Nganjuk  yang juga kader partai HANURA. Pada 

pemilihan legislatif DPRD Nganjuk 2014, Raditya Harya Yuangga terpilih dari 

                                                           
8 Gatot Suwito,Mantan Lurah Musir Lor Rejoso Kader Golkar Nganjuk, Wawancara,Nganjuk 19 
Agustus 2014. 
9 KPU D Kabupaten  Nganjuk 11 Oktober 2014. 
10 Sigit,Wakil ketua umum PSHT cabang Nganjuk,Ketua DPRD kabupaten Nganjuk fraksi PDI-P, 
Wawancara, Nganjuk 3 Desember 2014. 
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dapil 1 kabupaten Nganjuk menjadi anggota DPRD kabupaten Nganjuk 2014-

2019.11  

Di Kota Madiun Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki kecenderungan 

mendukung partai Golkar. Di Kabupaten Ngawi Persaudaraan Setia Hati Terate 

memiliki kecenderungan mendukung PDI-P. Berbeda di Kabupaten Nganjuk, 

tidak semua warga Persaudaraan Setia Hati Terate mendukung partai Golkar, 

melainkan tersebar di banyak partai. Oleh sebab itu Persaudaraan Setia Hati 

Terate memiliki peran dalam proses politik pemilihan legislatif 2014 di 

Kabupaten Nganjuk. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran elit organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate 

dalam proses politik pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Nganjuk ?  

2. Adakah yang mendapatkan keuntungan dalam proses politik pemilihan 

legislatif di Kabupaten Nganjuk ? 

1.3  Tujuan Penelitian  

         Semua kegiatan yang  terkait dengan penelitian ini dan di dukung dengan 

data pencarian fakta dimaksudkan untuk ; 

1. Untuk mengetahui peran elit organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati 

Terate dalam proses politik pemilihan legilatif 2014 di Kabupaten Nganjuk.  

                                                           
11 Hasil pemilu legislatif Nganjuk 2014  KPU D Kabupaten Nganjuk 11 Oktober 2014. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ELIT ORGANISASI ... BRIHAN ADITYA NARDEYOGA



8 
 

2. Untuk mengetahui pihak mana saja yang memanfaatkan dan mendapatkan 

keuntungan dari proses politik pemilhan legislatif 2014 di Kabupaten Nganjuk 

dalam memenuhi kepentingan politik mereka. 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Untuk mengetahui proses politik dalam pemilihan legislatif 2014 di 

Kabupaten Nganjuk. 

1.5 Konseptualisasi 

1.5.1 Elit 

           Dalam pengertian yang umum elit itu menunjukkan sekelompok orang 

dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi dalam suatu lingkup. Dalam 

pengertian yang khusus dapat diartikan sekelompok orang yang terkemuka di 

bidang bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan. 

Elit adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu 

kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. 

Suzanne Keller menjelaskan bahwa elit tidak tunggal, dimaksudkan bahwa 

elit terbagi dibeberapa individu ataupun kelompok dan memiliki basis kekuasaan 

masing-masing. Elit merupakan individu atau kelompok kecil yang berkuasa dan 

memiliki pengarug besar. Elit merupakan individu atau kelompok kecil yang 

berkuasa dan berpengaruh besar atas mayoritas kelompok yang dipimpinnya. Elit 

terbagi menjadi dua, yaitu elit formal dan elit informal. Elit dapat memonopoli 

kekuasaan untuk melakukan peranan untuk mendapatkan tujuannya. Elit 
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merupakan kelas pertama dari dua kelas yang mennjol (elit merupakan kelas yang 

memerintah). 12 

           Elit dari segala elit dapatlah menjalankan fungsinya dengan mengajak para 

elit pemegang strategi di tiap bidangnya untuk bekerja sebaik-baiknya. Para elit 

pemegang strategi tersebut memiliki prinsip yang sama dalam menjalankan fungsi 

pokok maupun fungsinya yang lain. Seperti memberikan contoh tingkah laku 

yang baik kepada masyarakatnya, mengkoordinir serta menciptakan yang 

harmonis dalam berbagai kegiatan, fungsi pertahanan dan keamanan, meredakan 

konflik sosial maupun fisik dan dapat melindungi masyarakatnya terhadap sebagai 

bahaya dari luar. 

Elit dalam Persaudaraan Setia Hati Terate elit yang dimaksud adalah 

individu atau kelompok yang memiliki peran besar atas seluruh anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk dimaksud adalah sekelompok kecil orang yang memiliki peran besar 

dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. 

           Elit Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan golongan yang berada pada 

posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan langkah 

langkah Persaudaraan Setia Hati Terate. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate disini 

dimaksudkan adalah pihak pengurus dalam organisasi struktural kepengurusan 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk (elit formal). Dalam terpilihnya 

anggota atau pihak yang menjadi elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

                                                           
12

 Keller, Suzzan. 1995. Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat 

Modern. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 
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Nganjuk, elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk terpilih harus 

memenuhi beberapa syarat. Dalam pemilihan pengurus Persaudaraan Setia Hati 

Terate cabang Nganjuk, sesuai dengan AD ART Persaudaraan Setia Hati Terate 

Pusat harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi 

untuk pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yaitu ; 

a. Pimpinan dan pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Nganjuk 

serendah – rendahnya telah menjadi warga tingkat 1 dengan masa bakti 

minimal 10 (sepuluh) tahun. 

b. Pernah menjadi pengurus harian Ranting minimal 1 (satu ) periode. 

c. Telah matang jiwa kesetia hatiannya, mumpuni dan dapat menjadi teladan 

bagi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dan masyarakat setempat. 

d. Berdomisili di kota/kabupaten/kota administrasi setempat. 

e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  

( SLTP). 

Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yang menjadi 

pimpinan dan pengurus merupakan pihak yang memiliki peran besar dalam 

berkembangnya Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. Pimpinan dan 

pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk secara hierarki memiliki 

kekuasaan atas seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate. Elite 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk dimaksudkan merupakan pihak 

yang memiliki nilai nilai keistimewaan dalam Persaudaraan Setia Hati Terate. 

Keistimewaan yang dimiliki elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk 

didapatkan melalui beberapa sebab. Sebab yang menjadikan anggota Persaudaraan 
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Setia Hati Terate menjadi elit Persaudaraan Setia Hati Terate yang pertama adalah 

besarnya kiprah dan prestasi anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dalam 

membawa kemajuan untuk Persaudaraan Setia Hati Terate.  

Kedua adalah adanya nilai lebih anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

dibandingkan dengan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yang lain. Semakin 

besar kiprah anggota Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk dalam 

berkembangnya Persaudraaan Setia Hati Terate cabang Nganjuk, akan menjadikan 

semakin besar loyalitas,solidaritas dan militansi seluruh anggota Persaudaraan 

Setia Hati Terate cabang Nganjuk kepada anggota tersebut. Anggota yang 

memiliki kiprah besar dalam Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk 

tersebut dengan sendirinya akan menjadi elit dan acuan bagi seluruh anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk.  

Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk merupakan pihak 

pihak yang memiliki peran, memiliki keistimewaan dan memiliki kendali atas 

mayoritas warga Persaudaraan Setia Hati Terate. Elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate memiliki kendali atas langkah dan kebijakan terkait Persaudaraan Setia 

Hati Terate. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate menentukan sikap mewakili atas 

seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dalam menyikapi suatu hal untuk 

kebaikan Persaudaraan Setia Hati Terate. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate 

memiliki fungsi sebagai pengatur atas perwakilan mewakili seluruh anggota 

Persaudaraan Setia Hati Terate dalam menentukan langkah didalam internal 

maupun eksternal Persaudaraan Setia Hati Terate. 
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Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk merupakan pihak-

pihak yang memiliki peran besar didalam lingkup Persaudaraan Setia Hati Terate 

cabang Nganjuk. Besarnya peran Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk dapat dilihat dari seberapa besar peran pihak individu ataupun kelompok 

tersebut dalam berperan dalam Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk.  

1.5.2 Peran  

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pemain 

sandiwara, tukang watak. Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. 

Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang 

apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan fungsi peran. Peran dirumuskan sebagai 

suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.  

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu : 

- Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ELIT ORGANISASI ... BRIHAN ADITYA NARDEYOGA



13 
 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

- Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

- Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk 

hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat 

yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 

dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang 

bersangkutan menjalankan suatu peranan.13 

  Dari penjelasan peran diatas dapat diketahui seberapa besar peran elit 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk dalam proses politik pemilihan 

legisltaif 2014 di Kabupaten Nganjuk . Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk memiliki peran diawali dengan kedudukan kepengurusan dalam 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. Elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya merupakan 

                                                           
13 Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 1987. 
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fungsi peran. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk merupakan 

pihak yang menjadi pengurus organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki peran dan pengaruh besar 

mewakiliki seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate. Peran dan pengaruh 

yang besar melekat pada elit karena mayoritas anggota Persaudaraan Setia Hati 

Terate memberikan kepercayaan kepada elit atas langkah-langkahnya mewakili 

Persaudaraan Setia Hati Terate. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan 

agen informal dalam proses berkembangnya Persaudaraan Setia Hati Terate. Elit 

Persaudaraan Setia Hati Terate menjadi agen informal dalam proses 

berkembangnya Persaudaraan Setia Hati Terate karena didukung oleh keunggulan 

yang dimiliki elit tersebut. Keunggulan yang dimiliki elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate tersebut adalah adanya modal sosial elit didalam Persaudaran Setia Hati 

Terate. Modal sosial yang dimiliki elit Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan 

kepercayaan dan dukungan kepada elit Persaudaraan Setia Hati Terate oleh 

seluruh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate. Elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate memiliki peran besar sebagai kontrol atas berjalannya kedepan 

Persaudaraan Setia Hati Terate. 

Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk memiliki peran diluar 

organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk mewakili  

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yaitu dalam proses politik di 

Kabupaten Nganjuk. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk tidak 

dapat menggunakan Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk untuk 

mengambil peran dalam proses politik di kabupaten Nganjuk. Elit Persaudaraan 
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Setia Hati Terate cabang Nganjuk menggunakan partai politik sebagai kendaraan 

politik dalam proses politik di Kabupaten Nganjuk. Elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate cabang Nganjuk menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik 

untuk mendapatkan peran dalam proses politik di Kabupaten Nganjuk dengan 

memanfaatkan Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk sebagai sumber 

dukungan suara. 

1.5.3 Proses Politik  

Proses politik merupakan suatu kegiatan yang diawali oleh individu 

ataupun kelompok masyarakat yang mencakup lembaga pemerintah ataupun 

kelompok masyarakat yang mempengaruhi keputusan yang otoritatif kepada 

masyarakat. 

Proses politik yang terkait dengan peran elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate cabang Nganjuk dalam proses politik di Kabupaten Nganjuk adalah adanya 

elit Persaudaraan Setia Hati Terate yang memiliki peran dalam proses politik 

kabupaten Nganjuk melalui terpilihnya elit Persaudaraan Setia Hati Terate dalam 

proses pemilihan legislatif 2014 di kabupaten Nganjuk. 

Dalam proses politik pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Nganjuk 

yang terjadi adalah adanya Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yang 

memiliki jumlah massa yang besar tetapi Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk tidak dapat memiliki kekuasaan dalam pemerintahan Kabupaten 

Nganjuk. Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk tidak dapat dijadikan 

sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan di Kabupaten Nganjuk, 
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kemudian hal ini ditindak lanjuti oleh elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk dengan mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui partai politik 

dalam pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Nganjuk.  

Partai politik dapat menjadi kendaraan politik elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate cabang Nganjuk dalam mendapatkan kekuasaan di pemerintahan 

Kabupaten Nganjuk.  

            Dalam pemilihan umum legislatif 2014 elit Persaudaraan Setia Hati Terate 

cabang Nganjuk menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik untuk 

mendapatkan kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Nganjuk dan menggunakan 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk sebagai sumber dukungan suara. 

1.6 Kerangka Teoritik 

Elit menurut berasal dari kata elligerre, yang berarti memilih, dalam 

perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu 

bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi 

sosial yang tinggi. Dalam arti umum elit menunjuk pada sekelompok orang dalam 

menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Suzanne Keller menjelaskan bahwa 

elit tidak bersifat tunggal, elit merupakan individu atau kelompok yang memiliki 

latar belakang massa masing-masing. Elit-elit yang menonjol ini merupakan 

minoritas kecil yang teroganisasi rapi dan kohesif dan masyarakat dianggap dapat 

diatur dikarenakan sifatnya yang mayoritas dan apatis. Pihak –pihak yang 
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memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat mengorganisasi massa di 

dalam maupun luar pemerintahan akan disebut “elit strategis”.14 

         Elit sebagai penguasa juga dapat melakukan monopoli kekuasaan yang 

memudahkan untuk tujuan tujuan yang baik bagi mayoritas yang dipimpinnya, 

seperti menyejahterakan rakyat, peningkatan pendidikan, perluasan lapangan 

kerja, tetapi juga dapat di gunakan untuk hal yang tidak baik seperti mencari 

keuntungan sendiri untuk kepentingan individu dan kelompok. Dalam tugas dan 

kemampuannya elit pun juga terdapat kelas, elit kelas pertama dan kelas kedua, 

dimana elit kelas kedua akan menjadi pengganti elit pertama, elit kedua juga dapat 

menjadi tandingan elit pertama jika elit pertama tidak dapat menjalankan 

kekuasaan dengan baik. 

            Secara tidak langsung elit mempunyai pengaruh besar dalam perubahan 

kehidupan sosial, sebagai pihak yang menjadi acuan dan pemegang kekuasaan 

dalam dinamika masyarakat. Diketahui elit tidak bersifat tunggal dimaksudkan elit 

terlahir dari banyak latar belakang yang mendukung. Masing masing dari elit juga 

mempunyai cara-cara tersendiri dalam memobilisasi massa untuk mendukung 

mereka dan mempertahankan kekuasaan mereka. Pada akhirnya dinamika 

kehidupan sosial masyarakat bergantung pada elit yang dominan mengarahkan 

perubahan masyarakat sesuai dengan kepentingan “nilai antara” atau arah capaian 

yang diinginkannya. 

                                                           
14 Keller, Suzzan. 1995. Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat 

Modern. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 
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           Para tokoh pemikir memandang elit dengan berbeda dalam adanya 

distribusi kekuasaan yang di laksanakan oleh elit. Tetapi di dalam perbedaan 

tersebut ada kesimpulan hal yang sama, contohnya adalah social goods yang tidak 

bisa di bagikan secara merata. Hal ini juga merupakan dasar bagaimana 

terbentuknya elit, dimana masyarakat dengan sendirinya terbagi menjadi dua 

golongan, golongan yang mempunyai kekuasaan penting (elit) dan golongan yang 

tidak mempunyai kekuasaan penting (massa). Di dalam elit sendiri sifatnya lebih 

bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran latar belakang yang sama 

memiliki nilai kesetiaan dan kepentingan bersama. Elit mempunyai kemampuan 

untuk mengatur dirinya sendiri, dan elit cenderung bersifat lebih kebal akan 

gugatan oleh kelompok di luar elit tersebut. Di dalam tatanan kehidupan 

masyarakat yang mempunyai lingkup kecil, elit cenderung terbentuk tunggal dan 

mempunyai kekuasaan yang mengatur semua aspek, mulai dari sisi politik 

ekonomi dan budaya. Dalam tatanan masyarakat yang luas, elit cenderung hadir 

dengan ragam yang berbeda, dimana ada yang mempunyai kekuasan penuh di 

aspek politik, aspek eknomi dan aspek budaya sendiri sendiri. 

Keterkaitan konteks elit dengan Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk adalah elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk sebagai 

kelompok kecil yang menduduki kedudukan tingggi / posisi strategis dalam 

struktur kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. Elit dalam 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk merupakan kelompok kecil dalam 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yang memiliki keahlian dan 

ketrampilan yang dapat mengorganisir massa dalam Persaudaraan Setia Hati 
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Terate cabang Nganjuk. Tiap elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk 

memiliki perbedaan cara dalam mengorganisir massa dalam Persaudaraan Setia 

Hati Terate cabang Nganjuk. 

Elit dalam Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk dapat 

menggunakan kekuasaannya dalam Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk untuk memudahkan mencapai tujuan – tujuan yang baik bagi mayoritas 

yang dipimpinnya. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk juga dapat 

menggunakan kekuasannya dalam Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk untuk mendapatkan keuntungan individu maupun secara kelompok. Elit 

Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki pengaruh besar dalam perubahan yang 

ada dalam Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. 

1.7.  Metode Penelitian  

1.7.1 Jenis Penelitian   

           Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskripstif kualitatif 

memiliki tujuan mengungkapkan fakta, kedaan, fenomena , variabel dan keadaan 

yang sedang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian deksriptif kualitatif 

menafsirkan data terkait  dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan 

yang terjadi dalam masyarakat, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta 

dan pengaruh terhadap suatu kondisi. 

Penelitian deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data, interpretasi data 

dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisian data. 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif pengumpulan data dikumpulkan 
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menggunakan dokumentasi dan wawancara yang mendalam. Pencarian data 

melalui wawancara ke pihak pihak yang mempunyai kaitan dengan judul 

penelitian. Hal ini dilakukan agar dapat tercapainya kebenaran berita yang utuh 

untuk dapat di teliti secara mendalam dan detail. 

          Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan agar 

memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Tujuannya untuk 

menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang 

timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian ini.  

1.7.2  Data Yang Diperlukan 

a. Data Primer 

     Data primer merupakan data wawancara yang didapatkan dari hasil 

wawancara menggunakan pedoman wawancara kepada pihak yang terkait dan 

merupakan pelaku dalam fenomena yang sedang di teliti. 

      Dalam penelitian Peran Elit Organisasi Organisasi Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Di Kabupaten Nganjuk pihak 

yang sedang diwawancarai untuk kebutuhan penelitian meliputi : 

1. Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Nganjuk. 

2. Elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yang terpilih dalam 

pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Nganjuk. 

3. Pihak KPU daerah Kabupaten Nganjuk. 

b. Data Sekunder  
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Data Sekunder merupakan kumpulan data arsip dan dokumentasi terkait 

penelitian.   

     Dalam penelitin Peran Elit Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia 

Hati Terate Dalam Proses Politik di Kabupaten Nganjuk data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian meliputi : 

1. Buku sejarah singkat dan Perkembangan Persaudaraan Setia Hati Terate. 

2. AD ART Persaudaraan Setia Hati Terate. 

3. Susunan pengurus organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk. 

4. Jumlah ranting dan rayon Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang 

Nganjuk. 

5. Jumlah anggota Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk sejak 

awal didirikan hingga pengesahan terakhir tahun 2014. 

6. Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yang terpilih 

menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk 2014. 

7. Jumlah DPT Kabupaten Nganjuk. 

8. Perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif 2009 Kabupaten 

Nganjuk. 

9. Perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif 2014 Kabupaten 

Nganjuk. 

10. Daftar calon legislatif DPRD 2014 terpilih Kabupaten Nganjuk. 
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1.7.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data 

purposive. Teknik pengumpulan data purposive adalah yakni pengumpulan data 

dengan menggunakan pertimbangan dalam pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data purposive menentukan informan berdasarkan kriteria yang 

mendekati terkait dengan masalah penelitian.  

Dalam penentuan pihak yang akan diwawancarai dalam subjek penelitian 

dilakukan beberapa pertimbangan tersebut. 

Hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan subjek wawancara 

penelitian adalah : 

a. Tingkat kebesaran peran pihak tersebut dalam Persaudaraan Setia Hati 

Terate cabang Nganjuk 

b. Tingkat kewenangan secara struktural organisasi pihak tersebut dalam 

Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. 

c.  Terbuktinya elit Persaudaraan Setia Hati Terate secara lembaga komisi 

pemilihan umum daerah Nganjuk terpilih sebaagai anggota legislatif pada 

pemilihan legislatif 2014 di kabupaten Nganjuk. 

d.  Pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dekat dengan Persaudaraan Setia 

Hati Terate dan proses politik di Kabupaten Nganjuk. 
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Untuk menghasilkan suatu penelitian yang akurat dan valid diperlukan 

data yang representatif. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainya.15 

            Guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan:  

           Wawancara  

- Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data disini sebab memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya adalah wawancara dapat dijadikan 

sebagai jembatan informasi apabila akses kepada dokumen sangat dibatasi, 

selain itu kaitannya dengan pendekatan elit yang akan kita teliti dalam 

penelitian ini, wawancara sangat berguna dalam melengkapi dokumen 

mengenai rekonstruksi peran tokoh, dan hubungannya dengan tokoh lain. 

Terkait dengan penelitian Peran Elite Organisasi Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Di Kabupaten 

Nganjuk beberapa pihak yang diwawancarai yaitu ; 

     

       Subyek dari penelitian ini yang telah diwawancarai adalah : 

a. Bapak Bambang Munawar sebagai Ketua Harian Persaudaraan 

Setia Hati Terate Cabang Nganjuk Nganjuk. 

                                                           
15

 Lofland, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif,(Bandung,Alfabeta;1984) 
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b. Bapak Sigit sebagai Sektretaris 1 Persaudaraan Setia Hati Terate 

Cabang Nganjuk. 

c. Bapak Kris sebagai Sekretaris KPU D Kabupaten Nganjuk. 

d. Bapak Puji sebagai Wakil Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati 

Terate Cabang Nganjuk dan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. 

e. Ibu Hj Dwi Retno Sulistyiwati SE sebagai Anggota Pengurus dan 

Istri dari Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang 

Nganjuk Drs H.Harsono dan anggota DPRD kabupaten Nganjuk 

fraksi Golkar. 

f. Bapak Raditya Harya Yuangga sebagai Sekretaris 2 Persaudaraan 

Setia Hati Terate Cabang Nganjuk dan Anggota DPRD Kabupaten 

Nganjuk fraksi Partai HANURA. 

      Penggunaan Bahan Dokumen 

- Dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu 

peristiwa atau aktivitas tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

dokumen sebagai sumber data yang mempunyai posisi sebagai pelengkap 

data primer yaitu wawancara dalam penelitian ini karena mendukung 

proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan seperti biografi, peraturan, kebijakan, pengumuman, dan 

dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, dan lain lain. 

 Terkait dengan penelitian tentang Peran Elite Organisasi Pencak 

Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Di Kabupaten 

Nganjuk data dokumen yang telah dikumpulkan adalah:  
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a. Buku sejarah singkat dan Perkembangan Persaudaraan Setia Hati 

Terate. 

b. AD ART Persaudaraan Setia Hati Terate. 

c. Susunan pengurus organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk. 

d. Jumlah ranting dan rayon Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang 

Nganjuk. 

e. Jumlah anggota Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk sejak 

awal didirikan hingga pengesahan terakhir tahun 2014. 

f. Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk yang terpilih 

menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk 2014. 

g. Jumlah DPT Kabupaten Nganjuk. 

h. Perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif 2009 

Kabupaten Nganjuk. 

i. Perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif 2014 

Kabupaten Nganjuk. 

j. Daftar calon legislatif DPRD 2014 terpilih Kabupaten Nganjuk. 

 

1.7.4.  Analisis Data 

     Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah 

metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah penelitian. Menggunakan teknik analisis, mendalam, 
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mengkaji masalah secara kasus perkasus. Bertujuan memahami secara 

mendalam terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. 

   Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan   

untuk mendalami, memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara 

alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

         Analisis data terdiri dari alur kegiatan sesuai yang saling menjalin pada 

saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. 16Alur kegiatan tersebut 

terdiri:  

1. Reduksi data yaitu sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data „kasar‟ yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung secara terus menerus, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya dan diverifikasi. 

     2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang 

memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data ini bisa berupa matrik, grafik, bagan/jaring. 

     3. Penarikan kesimpulan/verifikasi Merupakan kegiatan untuk 

menyimpulkan catatan-catatan lapangan dimana kesimpulan akhir tidak akan 

mucul sampai data berakhir, verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenaran, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. 
                                                           
16 B Miles, penelitian kualitatif  (Jakarta: Prenada media Group, 2010) 
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       Pada penelitian Peran Elite Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia 

Hati Terate Dalam Proses Politik Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten 

Nganjuk analisis kualitatif diawali dengan pemahaman secara mendalam tentang 

Persaudaraan Setia Hati Terate, Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk 

dan mengkaji secara dalam terhadap elit Persaudaraan Setia Hati Terate cabang 

Nganjuk. 

         Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang mendalami peran elit 

Persaudaraan Setia Hati Terate dalam proses politik pemilihan legislatif 2014 di 

Kabupaten Nganjuk. Memusatkan perhatian pada elit Persaudaraan Setia Hati 

Terate cabang Nganjuk dalam proses politik pemilihan legislatif 2014 di 

Kabupaten Nganjuk. Mengumpulkan informasi dan data disusun hingga muncul 

adanya kesimpulan. Diakhiri dengan verifikasi data yang dapat diuji validitasnya. 

 

1.7. 4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah individu individu 

didalam kepengurusan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Nganjuk 

yang memiliki peran dalam Persaudraaan Setia Hati Terate cabang Nganjuk. 

Individu individu yang merupakan elit formal Persaudaraan Setia Hati Terate 

yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih sebagai anggota 

legislatif dalam pemilihan legislatif 2014 Kabupaten Nganjuk. Elit Persaudaraan 

Setia Hati Terate yang terpilih pada pemilihan legislatif 2014 Kabupaten Nganjuk 
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yang mendapatkan dukungan suara dari anggota Persaudaraan Setia Hati Terate 

cabang Nganjuk. 
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