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Abstrak 

Kekuasaan di tingkat daerah merupakan salah satu dampak adanya desentralisasi di 

Indonesia. Namun terdapat beberapa keunikan dalam proses mendapatkan dan 

mempertahankan kekuasaan tersebut. Oleh karenanya penelitian ini berfokus terhadap 

upaya actor politik dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya dalam 

tataran politik lokal. Penelitian serupa juga telah banyak ditemukan namun hanya 

berfokus terhadap beberapa instrument untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk 

mempertajam analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Populisme 

K.V Beyme sebagai alat bantu analisis. Peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dalam menjelaskan fenomena yang ditangkap. Dengan metode 

tersebut data penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam atau deep 

interview. Dari temuan data dilapangan dapat dilihat bahwa kekuasaan dapat 

diperoleh manakala actor politik mampu menjawab haparan dan permasalahan dari 

kelompok sosial dan politik dalam kebijakan yang diambilnya dan kekuasaan dapat 

dipertahankan ketika kelompok sosial dan politik mampu diakomodir kepentingannya 

dalam proses pemerintahan dan kebijakan.  
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Abstract 

 

Power at the regional level is one of the effects of decentralization in Indonesia. But 

there are some uniqueness in the process of getting and maintaining that power. 

Therefore this research focuses on the efforts of political actors in gaining and 

maintaining their power at the local political level. Similar research has also been 

found but only focuses on several instruments to gain power. To sharpen the analysis 

in this study the author uses K.V Beyme's and from other theory of populist as an 

analytical tool. The researcher used descriptive qualitative research methods in 

explaining the phenomena captured. With this method the research data is obtained by 

in-depth interviews. From the findings of data in the field it can be seen that power 

can be obtained when political actors are able to answer hunger and problems from 

social and political groups in the policies they take and power can be maintained 

when social and political groups are able to accommodate their interests in the 

government process and policy. 
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PENDAHULUAN 

 

Proses mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di tingkat lokal selalu 

menjadi bahasan yang menarik dalam studi ilmu politik. Hal ini dikarenakan 

banyaknya ragam proses mendapatkan dan memepertahankan kekuasaan yang terjadi 

di Indonesia pada saat ini. Kekuasaan atau power merupakan kemampuan actor 

dalam mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginanya atau 

bertindak sesuai tujuan actor tersebut. Kemunculan kekuasaan di tingkat local 

tidak lain merupakan dampak dari adanya desentralisasi di Indonesia. Dalam  

Desentralisasi di Indonesia sendiri merupakan wujud untuk menghilangkan sisa 

pemerintahan sentralistik yang menduduki Indonesia selama lebih dari 30 tahun.  

Salah satu yang menarik untuk diteliti dalam proses politik di tingkat lokal di 

ialah upaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini berusaha 

menjelaskan mengenai upaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan 

Samanhudi Anwar di Kota Blitar.  Samanhudi Anwar merupakan aktor politik di Kota 

Blitar. Mengapa demikian karena Samanhudi telah memahami pemerintahan Kota 

Blitar sejak masa transisi pemerintahan Orde Baru ke reformasi. Karir politiknya 

diawali dari lembaga legislatif (DPRD). Tercatat telah 3 periode Samanhudi Anwar 

menduduki posisi di lembaga perwakilan tersebut. Pada periode pertamanya 

Samanhudi menduduki posisi anggota legislatif. Namun karir politiknya menunjukan 

peningkatan ketika Samanhudi Anwar menduduki posisi ketua dari lembaga tersebut 

selama dua periode. Namun sebelum periode ke tiganya usai, Samanhudi melalui 

partai politiknya yakni Partai PDIP mengajukan diri sebagai kandidiat Walikota 

Blitar. Secara resmi Samanhudi yang didampingi oleh Purnawan Buchori maju 

sebagai calon walikota dan wakil walikota dalam Pilkada Kota Blitar Tahun 2010 dan 

didukung oleh partai PKB dan PDIP. 

Pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2010, Samanhudi menawarkan beberapa 

program yang cukup menarik. Program tersebut melingkupi beberapa bidang di 

mayarakat. Mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social dan beberapa 

program lainnya. Sebagai salah satu contoh dibidang pendidikan. Bidang pendidikan 

dijanjikan untuk adanya pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh siswa yang 

berdomisili di Kota Blitar bagi segala tingkatan baik sekolah dasar hingga sekolah 

menengah atas. Serta beberapa program dalam bidang kesehatan misalnya adanya 

upaya pemberian kesehatan gratis dan dibidang kesejahteraan social seperti program 1 

kelurahan 1 Milyar. 

Dampak dari adanya beberapa program yang ditawarkan terhadap masyarakat 

pada saat itu ternyata mampu menghantarkan Samanhudi kepada puncak kekuasaan di 

Kota Blitar. Samanhudi dan pasangannya berhasil memperoleh 42,36% suara. 

Sehingga pasangan Samanhudi-Purnawan Buchori pada Pilkada Kota Blitar Tahun 

2010 mendapatkan total suara 31.994 suara dari keseluruhan total suara yang 

berjumlah 75.523 suara (KPU Kota Blitar). Atas keberhasilannya tersebut sehingga 

Samanhudi mampu menjalankan kekuasaannya di periode pertama dan 

mempergunakan kekuasaan periode pertamanya untuk mendapatkan kepentingan 



politiknya di periode selanjutnya. Selain ketepatan dalam merespon isu yang dekat 

dengan masyarakat, keberhasilan Samanhudi juga dikarenakan ketepatan memilih 

kendaraan politik. Hal ini dikarenakan Kota Blitar merupakan basis electoral bagi 

Partai PDIP. 

Populisme dan demokrasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan pada 

saat ini.  Hal ini mengingat bahwa populisme dan demokrasi memiliki arah dan basis 

yang sama yakni kekuasaan dan kedaulatan dari rakyat. Mengapa demikian, karena 

populisme bangkit dari adanya ketidakpuasan dari masyarakat akan adanya kondisi 

social dan ekonomi yang tidak mampu disetabilkan oleh pemerintah yang 

mengakibatkan kekecewaan itu timbul. Oleh karenanya, keresahan dan ketidakpuasan 

yang dihadapi masyarakat ini kemudian direspon oleh   kaum populis untuk 

mendapatkan dukungan dan menyatukan suara dari masyarakat yang selanjutnya 

pemimpin populis akan menggunakan masyarakat sebagai salah satu cara untuk 

mencapai ide politik tertentu dengan cara memobilisasi mereka.  

Penelitian politik populis dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan 

kekuasaan nyatanya telah banyak ditemui, sebagai contoh ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Irfan Prayogi (2018) yang berjudul Populisme Islam dan Imajinasi 

Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

kekuasaan yang diperoleh oleh Anis Baswedan dalam Pilkada DKI Tahun 2017 

merupakan buah dari keberhasilan membangun isu yang menjatuhkan posisi lawan 

politiknya pada saat itu melalui isu penistaan agama. Penelitian selanjutnya yang 

ditulis oleh Phongpaicit dan Baker (2007) yang berjudul “Thanksin’s Populism” 

dimana penelitian ini menjelaskan mengenai keberhasilan Thanksin dalam membawa 

isu mengenai permasalahan yang dihadapi kelompok miskin, khususnya para petani 

didalam janji kampanyenya yang mengantarkannya kedalam kemenangan suara  

Partai TRT (Thai Rak Thai) pada tahun 2011. Selanjutnya berkaitan dengan politik 

populis juga telah ditulis oleh Ayu Wardani (2016) yang berjudul Representasi Politik 

Populis Jokowi dalam Video Youtube Flash Mob Versi ‘Jokowi-Jk Adalah Kita’ 

Tahun 2014. Dalam penelitian tersebut penulis berusaha melakukan pemaknaan 

terhadap teks politik polulis yang didasarkan kepada gaya kepemimpinan Jokowi 

yang direpresentasikan dalam konten video Youtube dengan judul Flash Mob Versi 

Jokowi-Jk Adalah Kita dalam Pilpres 2014. Penulis juga beranggapan bahwa media 

pada saat itu dijadikan sebagai alat kampanye untuk menunjukan sosok Jokowi 

kepada masyarakat umum. Selanjutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Caroline 

Pascarina (2017) yang berjudul Textual Analysis Of Populist Discourse In 

Development Policy Of Bandung City. Dalam penelitian tersebut Sosok Ridwan 

Kamil digambarkan sebagai sosok populis pragmatis. Hal dijelaskan bahwa Ridwan 

Kamil merupakan sosok populis yang mampu mengartikulasikan permasalahan-

permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Atas pembentukan citra sosok 

Ridwan Kamil sebagai pemimpin reformis berdampak pada kuatnya sosok Ridwan 

Kamil di kalangan masyarakat umum yang kemudian menghantarkan Ridwan Kamil 

kepada posisi kekuasaan di Kota Bandung atas keberhasilannya dalam memobilisasi 

dukungan public terhadapnya.  Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan mengenai 

politik populisme  yang terjadi di Kota Blitar yang dilakukan oleh Samanhudi Anwar, 



Bagaimana Samanhudi Anwar mendapatkan kekuasaanya di Kota Blitar , Bagaimana 

Samanhudi Anwar mempertahankan posisi kekuasaanya di Kota Blitar. 

Telah banyak dijumpai studi yang berkaitan dengan populisme politik seperti 

populisme yang dianggap sebagai sebuah ideologi. Terdapat dua tokoh yang 

memandang populisme sebagai sebuah ideology. Pertama pandangan K.V Beyme 

mengenai populisme . Beyme (2004) menjelaskan bahwa populisme merupakan 

sebuah alat untuk menjawab permasalahan dan mengakomodir kepentingan dari 

masyarakat.  sedangkan tokoh kedua yang meemandang populisme sebagai sebuah 

ideology disampaikan pula oleh de Raadt, et,al..(2004) dalam pandangannya 

populisme dijelaskan sebagai ideology untuk menjelaskan siapa rakyat dan sebagai 

upaya untuk merepresentasikan posisi rakyat dalam kebijakan yang akan diambil oleh 

actor politik. Penelitian ini memiliki deferensiasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya dimana jika mengacu pada pemilihan sebelumnya actor politik hanya 

mendekati kelompok social atau masyarakat sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

berusaha menjelaskan bahwa populisme merupakan sebuah ideology dimana dasar 

untuk memproses populisme sebagai instrument kekuasaan selain masyarakat ataupun 

kelompok social nyatanya dalam penelitian ini terdapat sumber lain untuk 

memperoleh kekuasaan melalui populisme yakni kelompok politik. Kelompok politik 

memiliki sumbangsih dalam upaya mempergunakan posisinya sebagai bagian dari 

basis electoral bagi kekuasaan yang akan diraih ataupun mempertahankan kekuasaan. 

Hal ini seperti penelitian yang telah dilakukan di Thailand dimana adanya effek yang 

dirasakan bagi kelompok politik pasca pembuatan isu populisme yang dilakukan oleh 

actor politik berdampak pada kemenangan electoral partai TRT ketika  Dari keduanya 

dapat dilihat bahwa focus utama dalam populisme ialah rakyat, bagaimana 

memposisikan rakyat dan bagaimana upaya merespon kepentingan rakyat.  

Atas hal inilah maka tak ayal jika terdapat banyak actor politik yang 

menjadikan populisme sebagai ideology ataupun sebagai alat untuk mendapatkan 

kekuasaan dan mempertahankan kekuasaanya. Mengingat system pemilihan langsung 

didasarkan atas kehendak rakyat. Oleh karenanya posisi rakyat dalam sistem 

pemilihan langsung merupakan alat utama dalam upaya mendulang suara rakyat. Atas 

hal tersebut maka pada saat ini sangat mudah ditemui actor politik yang berusaha 

mendasarkan program untuk menjawab isu-isu di tataran masyarakat secara umum.  

 

Wong Cilik, PDIP dan Pilkada  Kota Blitar 2010 

 

Samanhudi merupakan sosok yang menjalani proses politik dari bawah. Jika 

ditarik kebelakang, Samanhudi merupakan sosok yang sederhana. Bahkan pria 

berdarah jawa-madura ini tidak mampu menyelesaikan pendidikannya selama duduk 

di bangku sekolah dasar yang dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi didalam 

keluarganya. Atas hal ini maka Samanhudi harus bekerja keras sedari kecil. Bahkan 

beberapa pekerjaan pernah dilaluinya mulai dari penjual pigora, buruh bangunan 

hingga tukang sapu pernah dilakukannya. Kian beranjak dewasa Samanhudi 

kemudian dikenal sebagai sosok pejudi. Dari sinilah kemudian samanhudi mengawali 

kehidupan politiknya. Berawal hanya sebagai seorang followers dari Partai PDIP, 



kemudian ikut berperan dalam upaya penggulingan Orba di Kota Blitar, hingga 

kemudian menjadi kader Partai PDIP Kota Blitar. PDIP dan Samanhudi memiliki 

kedekatan yang cukup dalam. Mengingat PDIP merupakan partai barisan nasionalis 

yang yang menggunakan isu wong cilik sebagai salah satu kekuatan dalam 

memperjuangkan hak-hak kelompok tersebut dan Samanhudi merupakan 

perlambangan sosok wong cilik itu sendiri. Atas hal inilah kemudian Samanhudi 

Anwar melalui kendaraan politik PDIP mencoba keberuntungannya dalam meraih 

kursi legislative Kota Blitar Tahun 1999. Pada pencalonanya tersebut samanhudi 

mampu menduduki posisi anggota DPRD Kota Blitar periode 1999-2004. Kemudian 

Samanhudi mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Kota Blitar periode 2004-

2009. Pada kontestasi yang kedua ini, Samanhudi terpilih kembali dan berhasil 

menduduki jabatan ketua DPRD Kota Blitar. Pada saat periode kedua ini, Kota Blitar 

juga dipimpin oleh kader PDIP yakni Djarot Syaiful Hidayat. Setelah periode kedua 

selesai Samanhudi mencalonkan kembali sebagai wakil rakyat untuk ketiga kalinya. 

Pada periode ketiganya, kembali lagi Samanhudi menduduki posisi yang sama seperti 

periode keduanya. Namun belum usai masa kerja Samanhudi Anwar dalam lembaga 

perwakilan di periode ketiganya, Samanhudi mencalonkan diri sebagai bagian dari 

Pilkada Kota Blitar Tahun 2010. 

Pilkada Kota Blitar Tahun 2010 merupakan langkah awal Samanhudi dalam 

upaya mendapatkan kekuasaan eksekutif di Kota Blitar. Dalam pencalonanya untuk 

pertama kali ini, Samanhudi yang didampingi oleh Purnawan Buchori menggunakan 

tagline ‘Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat’. Tagline ini kemudian dijabarkan 

dalam janji kampanye Samanhudi Anwar dan pasangannya dalam memandang Kota 

Blitar 5 tahun kedepan. Banyak program yang dijanjikan begitu dengat dengan rakyat, 

seperti sekolah gratis, pendidikan gratis serta upaya melindungi warga miskin dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa terdapat unsur populis dalam program yang ditawarkan Samanhudi hingga 

tagline yang diusungnya dalam pencalonan di Pilkada Kota Blitar Tahun 2010.  Kata 

rakyat dan kesejahteraan dapat dianalisis sebagai uopaya menghadirkan ideologi 

populis dalam wacana yang diusung oleh Samanhudi Anwar. Beyme, (2004,9-44) 

menjelaskan bahwa populisme dapat dijadikan sebagai sebuah permainan elit yang 

menghadirkan ide kebaikan bersama yang semu dimana para actor politik berusaha 

merespon kepentingan rakyat. Padahal cara ini tak lain digunakan untuk memperoleh 

dukungan rakyat. Pandangan ini dapat dilihat dengan hasil akhir yang didapat oleh 

Samanhudi Anwar dalam kontestasi Pilkada Kota Blitar Tahun 2010. Dalam 

kontestasi tersebut Samanhudi mampu memenangkan Pilkada Kota Blitar tahun 2010 

dengan memperoleh total suara mencapai 31.994 jauh melampaui pasangan calon 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 



Hasil Rekapitulasi Pilkada Kota Blitar Tahun 2010 

Nomor 

Pasangan 
Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Sah 

Prosentase 

(%) 

1. 
Ir. H. Endro Hermono –  

dr. Azhar Anwar, MM 

7.368 9,76 

2. 
Muh Samanhudi Anwar, SH - 

Purnawan Buchori 

31.994 42,36 

3. 
Drs. AnangTriono, MM – 

 Ir. Bambang Gunawan 

17.684 23, 42 

4. 
Dr. HM. Zainuddin, M.Pd -Masrukin, 

S.Sos. 

1.636 2,16 

5. Heru Sunaryanta, S.H – 

Dr. Sholih Mu’adi Sh., M.Si. 

16.841 22,30 

TOTAL 75.523 100,00 

    Sumber: KPU Kota Blitar 
 

 

APBD Pro Rakyat 

 

APBD Pro Rakyat merupakan langkah yang dibentuk Samanhudi Anwar 

pasca terpilih menjadi Walikota Blitar. Hal ini merupakan wujud implementasi dari 

janji politik yang diberikan kepada masyarakat selama masa kampanye Pilkada Kota 

Blitar tahun 2010. Dalam pemenuhan janji politik ini terdapat beberapa bidang yang 

berusaha disasar dalam APBD Pro Rakyat ini. adapun beberapa fokus program 

tersebut diantaranya; pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan 

perekonomian serta sosial. Salah satu fokus yang sangat terlihat dari APBD Pro 

Rakyat ialah bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya penyerapan 

APBD sebesar 48% untuk merealisasikan program tersebut. Dana yang diglontorkan 

berjumlah Rp.384 miliar dimana dana tersebut dialokasikan untuk menangung 

pendidikan wajib 12 tahun di Kota Blitar. Pendidikan merupakan salah satu 

kebutuhan dasar, sehingga dalam program ini hampir secara keseluruhan proses awal 

hingga berakhirnya pendidikan di Kota Blitar telah ditanggung oleh pemerintah. 

Mulai dari pembebasan biaya pendaftaran, uang gedung, serta biaya iuran bulanan. 

Bahkan hingga fasilitas penunjang telah dipenuhi oleh pemerintah kota mulai dari 

penyediaan bis sekolah gratis, pemberian biaya jahit seragam, peminjaman tablet dan 

sepeda serta buku penunjang sekolah dan bahkan keseluruhan atribut sekolah telah 

ditanggug oleh pemerintah.  

Selain program pendidikan, terdapat beberapa program yang telah diterima 

oleh masyarakat. mulai dari upaya pengentasan masyarakat miskin melalui program 

ayamisasi. Dimana setiap warga miskin diberikan sepasang ayam untuk membantu 

produktivitas kelompok tersebut. Kemudian program 1 kelurahan 1 milya. Bahkan 

APBD Pro Rakyatini juga merambah hingga ke kelompok-kelompok sosial 

kemasyarakatan. Program tersebut dapat dilihat dari adanya pemberian insentif 

terhadap beberapa kelompok sosial mulai dari pengajar sekolah minggu, mengajar 

TPQ dan beberapa kelompok sosial lainnya. Terakhir Samanhudi juga memberikan 

bantuan terhadap beberapa tempat ibadah yang ada di Kota Blitar melalui pemberian 



bantuan operasional tempat ibadah yang berjumlah Rp.75.000 setiap bulannya. 

Keseluruhan program tersebut dicanangkan Samanhudi sebagai wujud pemberian 

janji politiknya dalam kontstasi politik di Kota Blitar tahun 2010.  

Terdapat beberapa upaya Samanhudi untuk mengakomodir kepentingan 

beberapa kelompok sosial dalam uraian diatas. Sehingga cara tersebut mememang 

lumrah ditemukan mengingat bahwa populisme merupakan sebuah instrument yang 

memiliki keterikatan dengan rakyat. Oleh karenanya maka Taguieff (1995, 9-44) 

populisme merupakan gaya politik yang dilakukan oleh para aktor untuk menjangkau 

kelompok sosial ataupun politik  

 

Dampak APBD Pro Rakyat Pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2015 

 

Kekuasaan Samanhudi Anwar pada periode pertama nyatanya telah 

berdampak pada kontestasi politik pada periode kedua. Dalam Pilkada Kota Blitar 

Tahun 2015, Samanhudi merupakan kandidat incumbent yang telah memiliki 

beberapa kelebihan. Hal ini dapat dilihat dari peta kekuatan politik yang begitu kuat 

dalam diri Samanhudi Anwar. Alasan itu dapat ditunjukan manakala partai politik 

berbondong-bodong untuk bergabung dalam koalisis Samanhudi Anwar dan Santoso. 

Beberapa partai ini dulunya merupakan lawan politik Samanhudi. Namun 

dikarenakan beberapa faktor seperti salah satunya ialah faktor keberhasilan 

Samanhudi memimpin Kota Blitar di periode pertamanya serta adanya program yang 

berdampak terhadap masyarakat Kota Blitar secara umum dijadikan sebagai alasan 

partai tersebut bergabung ke kubu Samanhudi Anwar. Adapun partai yang 

sebelumnya merupakan lawan Samanhudi yang kemudian bergabung untuk 

mendukungnya diantaranya; Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, 

PAN, Hanura dan Partai Demokrat. Atas hal inilah kemudian kekuatan Samanhudi di 

Kota Blitar semakin terkegitimasi, ditambah adanya program yang telah dirasakan 

oleh masyarakat. oleh karenanya sangat wajar jika dalam Pilkada Kota Blitar tahun 

2015 pasamngan ‘Samson’ mampu mendapatkan total suara berjumlah 67.934 suara 

atau meraup 92,27% suara .  Kemenangan ini merupakan kemenangan yang dianggap 

tertinggi secara nasional.  Sedangkan lawannya hanya mampu memperoleh 5.683 

suara. 

Kemenangan diperiode keduanya didasari atas berbagai faktor. Pertama 

adanya legitimasi yang kuat kepada Samanhudi dikarenakan program APBD Pro 

Rakyat. Ditambahlagi sasaran program tersebut yang cukup luas mulai dari kelompok 

sosial, agama, politik hingga masyarakat secara umum. Yang kedua adanya dukungan 

mayoritas partai. Dimana dukungan mayoritas partai ini merupakan dampak dari 

adanya keterkaitan Samanhudi Anwar sebagaiaktor politik di Kota Blitar dengan 

partai politik disana. Hal ini terlihat dari adanya mobilisasi partai politik yang 

dilakukan oleh Samanhudi Anwar melalui strategi politik yang dijalankannya. 

Strategi tersebut terlihat dari pemposisian ketua DPC partai apapun atas izin dan restu 

Samanhudi. Sehingga tak ayal jika kekuatan partai politik pada saat itu tidak lagi 

terpolar . namun beberapa partai politik tetap beranggapan baha keberhasilan kinerja 



periode pertamanyalah yang mengakibatkan perubahan arah politik dari partai 

tersebut. Sebagaimana yang ditemukan dari hasil wawancara berikut: 

 

“..satu kepemimpinan Samanhudi saat itu bisa dilihat hasilnya, jadi dengan 

jargonnya APBD Pro Rakyat itu kan memang betul-betul untuk 

mensejahterakan rakyat.  sehingga dukungan dari kita, kita berikan ke pak 

samanhudi itu tentu harapan partai ini di periode kedua itu lebih baik dan 

menghilangkan hal-hal yang dianggap kurang pas diperiode sebelumnya untuk 

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat” 

 

Faktor yang berikutnya ialah akomodir kepentingan beberapa kelompok 

didalam pemerintahannya. Pemberian posisi kerabat dan keluarga merupakan salah 

satu langkah yang diambil Samanhudi Anwar untuk menjaga kekuasaanya di 

lingkungan Kota Blitar. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kerabat yang 

diikutsertakan didalam proses pemerintahan. Putra Sulung Samanhudi menduduki 

posisi Komisi I yang merupakan salah satu komisi strategis di Kota Blitar. Mengingat 

besarnya cakupan bidang  komisi ini serta besarnya anggaran komisi tersebut. Hal ini 

dikarenakan komisi I membawahi bidang pemerintahan dan pendidikan. Sebagai 

tambahan informasi jumlah ASN dan anggaran APBD terbesar berada di bidang 

tersebut. Kemudian untuk mengakomodir kepentingan beberapa rekan Samanhudi, 

maka dibentuklah lembaga Dewan Pendidikan. Lembaga tersebut berada dibawah 

Komisi I DPRD Kota Blitar dimana salah satu tugas dari dewan ini merupakan tempat 

permainan sumber politik (uang) di Kota Blitar.  Terakhir iyalah keberhasilan 

Samanhudi dalam merespon isu yang dekat dengan masyarakat dalam periode 

pertamanya telah membentuk citra dan anggapan didalam masyarakat bahwa 

Samanhudi dinilai sebagai pemimpin yang berhasil memimpin Kota Blitar. 

 

Kesimpulan 

 

 Kemunculan upaya mendapatkan kekuasaan di tingkat lokal merupakan buah 

dari hadirnya desentralisasi di Indonesia. sehingga dampak dari adanya pembagian 

kekuasaan tersebut terdapat beberapa fenomena menarik yang terjadi dalam upaya 

memperoleh hingga mempertahankan kekuasaan di tingkat lokal. Dalam penelitian ini 

dapat terlihat bahwa kemampuan seorang aktor dalam merspon kepentingan beberapa 

kelompok baik kelompok sosial ataupun kelompok politik merupakan salah satu 

kunci untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari upaya para aktor 

politik untuk merespon isu-isu yang terjadi di masyarakat yang kemudian 

diabstraksikan kedalam program-program yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Sehingga melalui kampanye jelang pemilihan umum, para aktor politik akan 

memainkan isu kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian 

dijual dan dijadikan sebagai bahan tawar kepada konstituen dalam pemilu. Terakhir 

ketepatan dalam meenentukan kendaraan politik merupakan faktor penentu untuk 

mendapatkan kekuasaan terlebih jika partai politik tersebut telah memeiliki basis 

suara di daerah. 



 Kemudian pasca mendapatkan kekuasaan terdapat beberapa hal uang dapat 

dilihat untuk emmpertahankan kekuasaan didalam pemerintahan yang dimiliki 

seorang aktor politik. Pertama kekuasaan dapat dipertahankan manakala aktor politik 

mamapu untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat dalam program ataupun 

kebijakan politiknya, salah satunya melalui pembentukan APBD. Dimana APBD 

tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. kemudian cara selanjutnya 

ialah dengan mengakomodir kepentingan dari beberapa kelompok sosial dan politik 

dalam proses pemerintahan yang sedang berjalan guna untuk melancarkan 

kepentingan sang aktor politik kedepannya.  
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