
STUDI DISKRIPSI TINDAKAN APARAT BIROKRASI 
SEBAGAI TIM SUKSES CALON KEPALA DAERAH 
PADA PEMILUKADA KAB. MOJOKERTO 
TAHUN 2010  
 
SUDARTO  
Pembimbing: Prof. Dr. IDA BAGUS WIRAWAN, SU  
BUREAUCRAT 
KKB  KK-2   TSO   09 / 11   Sud    s 
Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya  
 
                              ABSTRACT  
This research is entitled “Descriptive Study Of Bureaucrats Actions as success team of 
The District Head Candidates In The District Head General Election Of Mojokerto In 
2010”. This research’s starting point is the phenomena of the bureaucrats involvement 
in politic, namely their involvement as success team of the district head candidate. 
Regardless whichever candidate they support, the incumbent or the other, the 
bureaucrats’ attitude and bahaviour are in contradiction to the Regulation 43, 1999 – the 
neutrality of bureaucrats. The bureaucrats are civil servant, who should not be in touch 
with political matters. However the facts show that in the direct district head general 
election of this era, many of them openly give their support and even join the “Success 
Team” of the district head candidate and unexceptionally the pheomena also happened 
in Mojokerto Regency. This research is to answer the problem; what are the  
bureaucrats’ actions in supporting the candidate of district head both the incumbent or 
non-incumbent in the district head general election in Mojokerto Regency? This research 
is discriptive with emic prespective. It means that the information gathered is described 
based on the informants’ own expressions, thoughts, views and interpretations of the 
research so that their hidden rationales actions to join “success team” in the district 
head general election in Mojokerto are exposed or explored. The conclusion is the 
bureaucrats’ actions in supporting the district head candidate is principally for their own 
interests or benefits – to get promotion as compensation, so that their loyal actions to 
the incumbent candidate or on the contrary their insubordination by giving support to 
other candidates is merely aimed at their own interests.The evidence shows that after 
the district head general election, the attitude and behaviour of bureaucrats which 
formerly support the incumbent candidates who loses in the election finally cling to the 
one who wins for perpetuating their present position.This is in line with the reality that 
the succession of the district head is accompanied with the succession of the officials in 
the bureaucracy. Therefore, to keep the bureaucrats neutral what shoud the 
government do in coorporation with the legislative is keeping the professionalism and 
neutrality of bureaucrat performance, such as by eliminating the authority to promote 
carrier officials by the disctrict head and or by other political officials  
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                                RINGKASAN 
 
Berawal dari keterlibatan aparat birokrasi Kabupaten Mojokerto sebagai tim sukses 
dalam pemiukada tahun 2010, menarik minat penulis untuk mendiskripsikan tindakan 
aparat birokrasi dalam mendukung calon kepala daerah tersebut. Hal ini karena, aparat 
birokrasi mestinya menempatkan dirinya pada posisi yang netral tidak memihak kepada 
kepentingan manapun. Aparat birokrasi merupakan pelayan masyarakat yang bekerja 
secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya, yang seharusnya tidak terlibat dalam 
kegiatan politik, dalam hal ini adalah menjadi tim sukses calon kepala daerah. Penelitian 
iini dilakukan untuk menjawab permasalahan; bagaimanakah tindakan aparat birokrasi 
sebagai tim sukses baik pasangan incumbent, maupun pasangan lain, pada pemilukada 
Kabupaten Mojokerto?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tindakan 
aparat birokrasi sebagai tim sukses baik pasangan incumbent maupun pasangan lain 
pada pemilukada Kabupaten Mojokerto. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
Secara teoritik (akademik) yakni diharapkan menemukan konsep tentang tindakan 
aparat birokrasi dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik yang 
mendukung calon incumbent maupun calon lain. Dengan demikian dapat memberikan 
gambaran tentang proses demokratisasi yang terjadi di daerah, utamanya yang terkait 
dengan keterlibatan aparat birokrasi ke kancah politik. Selain itu penelitian ini juga 
dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang mengkaji masalah yang terkait dengan 
pelaksanaan demokratisasi di Indonesia. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat 
menjadi pembelajaran bagi aparat birokrasi untuk selalu bersikap netral dalam 
pelaksanaan pemilukada, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang menyangkut 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Karena aparat birokrasi adalah pejabat karier 
yang semestinya bejkerja secara proporsional dan profesional sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya, dan tidak mencampuradukkan dengan urusan-urusan politik, termasuk 
di dalamnya adalah dukungan terhadap calon kepala daerah, sekalipun calon tersebut 
adalah incumbent. Teori yang relevan untuk mendiskripsikan tindakan aparat birokrasi 
baik yang mendukung pasangan Suwandi – Wahyudi Iswanto (Wasis) yang notabene 
adalah incumbent, maupun yang mendukung pasangan Mustiofa Kamal Pasa – Choirun 
Nisa (Manis), pada pemilukada Kabupaten Mojokerto adalah , teori pilihan rasional dan 
teori pertukaran sosial. Menurut Coleman dalam teori pilihan rasional tampak jelas 
dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada kepada sesuatu 
tujuan, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai dan pilihan (Ritzer Georgr & Douglas J 
Goodman;.2010: 395). Coleman dengan yakin menyebutkan bahwa pendekatannya 
beroperasi dari dasar metodologi individualisme dan dengan menggunakan teori pilihan 
rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. 
Teori pilihan rasional memusatkan perhatian kepada aktor, dimana aktor dipandang 
sebagai manusia yang mempunyai pilihan atau nilai keperluan. Coleman 
menggambarkan bahwa aktor telah memilih, memeriksa, dan berfikir mengetahui 
sesuatu, memberinya nilai dan memutuskan untuk menentukan tindakan. Teori pilihan 
rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber 
pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai 
tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor. Dalam hal ini berarti ketidaknetralan aparat 
birokrasi dalam pemilukada, lebih disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan 
pribadinya, aparat birokrasi yang bertindak sebagai “tim sukses” baik pasangan 
incumbent maupun pasangan calon lain, meskipun memilih dua cara yang berbeda 
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bahkan bertolak belakang yakni “loyal” dan “mbalelo” kepala incumbent pada 
hakekatnya tujuannya adalah sama, yakni untuk memenuhi ambisi pribadinya. 
Sementara itu teori pertukaran sosial Blau, mengatakan bahwa tindakan seseorang 
tergantung pada reaksi pada pemberian hadiah dari orang lain, tindakan yang dilakukan 
segera berhenti jika reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang. Orang saling tertarik 
karena alasan yang membujuk dan membangun kelompok sosial. Segera setelah ikatan 
awal dibentuk, hadiah yang saling mereka berikan akan membantu mempertahankan 
dan meningkatkan ikatan. Situasi sebaliknya pun dapat terjadi, karena hadiah tidak 
tercukupi, maka ikatan menjadi melemah atau bahkan hancur. Hadiah yang 
dipertukarkan dapat berupa sesuatu yang bersifat intrinsik seperti cinta, kasih sayang 
dan rasa hormat, atau sesuatu yang bersifat ekstrinsik seperti uang dan tenaga kerja 
fisik. Orang yang terlibat dalam ikatan kelompok itu selalu dapat saling memberikan 
hadiah secara setara. Bila terjadi ketimpangan dalam pertukaran hadiah, maka akan 
timbul perbedaan kekuasaan dalam kelompok. Hal ini selaras dengan tindakan aparat 
birokrasi pendukung incumbent pasca pemilukada, dimana para aparat birokrasi yang 
sebelumnya sangat setia, kemudian mulai “menjauh” dengan incumbent yang dinilai 
tidak mampu memberikan “hadiah” yang diinginkan, dan sebaliknya merapat kepada 
kadidat pemenang pemilukada (Manis), yang dinilai mampu memberikan “hadiah” 
baginya. Berbaliknya aparat birokrasi kepada ini semata-mata untuk memenuhi 
kepentingan dirinya, yakni upaya untuk melanggengkan jabatannya dalam struktur 
birokrasi. Penelitian ini merupakan peenelitian diskriptif dengan perspektif emic., 
dengan pengertian bahwa informasi yang dikumpulkan diupayakan didiskripsikan 
berdasarkan ungkapan, cara berfikir, pandangan, dan interpretasi para informasi para 
informan penelitian sendiri, sehingga terungkapkan sampai dengan apa yang 
tersembunyai dibalik tindakan mereka sebagai “tim sukses dalam pemilukada di 
Kabupaten Mojokerto” Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindakan aparat 
birokrasi dalam mendukung calon kepala daerah hakekatnya adalah untuk kepentingan 
keuntungan bagi dirinya, yakni untuk memperoleh kompensasi promosi jabatan, 
sehingga tindakan loyalitas aparat birokrasi kepada incumbent maupun mbelelo dengan 
mendukung calon lain, semuanya bertujuan untuk kepentingan dirinya itu. Hal ini 
terbukti, pasca pemilukada, sikap dan perilaku aparat birokrasi dari kubu incumbent 
yang kalah, beralih ke calon yang menang, demi kelanggengan jabatan yang 
didudukinya. Hal ini seiring dengan realita bahwa pergantian kepala daerah sering kali 
diringi dengan pergantian pejabat birokrasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 
netralitas aparat birokrasi, yang mendesak untuk dilakukan pemerintah bersama 
lembaga legislatif adalah menegakkan profesionalitas dan netralitas kinerja birokrasi, 
misalnya melalui penghapusan kewenangan pengangkatan pejabat karier oleh kepala 
daerah dan atau pejabat politik lainnya.  
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