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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

 Desentralisasi di Indonesia tidak hanya melahirkan kewenangan dan 

otoritas baru pada tataran pemerintahan daerah, tetapi juga mempengaruhi pola 

kontrol sosial masyarakat di daerah yang tercermin dari penguatan jaringan oleh 

pemimpin daerah yang kemudian dikenal sebagai orang kuat lokal/Local 

Strongman. Figur tersebut semakin tumbuh subur didalam masyarakat karena 

berhasil menguasai struktur didalam masyarakat baik secara agama, budaya 

maupun sosial. 

 Lebih jauh, Joel Migdal menjelaskan tentang kemunculan orang kuat lokal 

(local strongman) yang berhasil melakukan kontrol sosial dalam konteks, ini 

mereka berhasil menempatkan diri atau menaruh anggota keluarga mereka pada 

sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber-sumber daya berjalan 

sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang menurut aturan-aturan yang 

dikeluarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-

undangan yang di buat di kota/kabupaten atau yang di tingkat bawah oleh 

pelaksanaan peraturan yang kuat.1 

 Kekuatan Local Strongman tidak hanya sebatas penguasaan masyarakat di 

bidang agama, sosial, dan budaya tetapi juga di bidang ekonomi sehingga Local 

Strongman memiliki legitimasi untuk memperoleh dukungan sebanyak–

banyaknya dari masyarakat karena kehadirannya dapat memenuhi kebutuhan 

                                                           
 1 John Harris, dkk, Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru, terjemahan dalam bahasa 
indonesia, demos, jakarta. 2005. Hal. 72 
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pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan sehingga dari hal 

tersebut Local Strongman dapat menciptakan keterkendalian di dalam masyarakat. 

 Salah satu Local Strongman yang memiliki pengaruh kuat di daerah adalah 

Fuad Amin yang menguasai Kabupaten Bangkalan, Tokoh ini sangat dihormati di  

kalangan masyarakat Bangkalan karena ia merupakan keturunan Kiai Syaichona 

Cholil yang dikenal sebagai seorang ahli fiqih dan tarekat. Beliau merupakan guru 

dari sekian banyak Kiai besar (khususnya di lingkungan NU) di Pulau Jawa-

Madura. Beliau masih memiliki silsilah nasab dari sunan gunung jati, keberadaan 

Beliau sebagai seorang sufi, telah banyak meninggalkan kenangan yang hingga 

kini masih terasa di tengah-tengah masyarakat. Ajaran-ajaran beliau masih banyak 

diikuti oleh para pengikutnya secara turun-temurun hingga sekarang ini.2 

Silsilah/keturunan yang sudah terkenal karomahnya di Madura tersebut menjadi 

manfaat bagi Fuad Amin untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat.  

 Hal tersebut semakin di perkuat terlebih karena masyarakat Bangkalan 

masih terikat oleh kepercayaan bahwa seorang Kiai memiliki derajat yang lebih 

tinggi dari masyarakat biasa. Sedangkan kekuasaan yang lahir dari agama 

biasanya selalu melibatkan keterkaitan atau ruang yang bersifat sakral, dalam arti 

agama sekalipun memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang sakral, yang ilahi, 

sebagian dari praktek sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat 

tersebut.3 

 Perpaduan berbagai faktor yang melekat pada sosok pemimpin ini (RKH. 

Fuad Amin) membuatnya memiliki pergaulan yang luas, menembus batas 

berbagai macam komunitas masyarakat dan semakin menjadikan dirinya hadir 
                                                           
 

2
 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa. Kiprah Kiai dan later Sebagai Rezim 

Kembar di Madura, pustaka marwa, yogyakarta, 2004, hal. 127 
 

3
 Ibit hlm. 21 
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sebagai tokoh yang kuat dan berkarakter. Ia tidak hanya dikenal di kalangan 

pesantren, tetapi juga komunitas lainnya yang memiliki basis kekuatan politik di 

masyarakat, seperti komunitas blater
4, serta komunitas lainnya yang juga 

memiliki kekuatan secara politik. 

 Oleh karena sebagai keturunan dari seorang Kiai besar, Fuad Amin 

berhasil menguasai berbagi kalangan Ulama’ di Bangkalan. Kekuatan Fuad Amin 

tidak hanya di perolehnya dari berbagai Agama seperti yang di jelaskan diatas 

tetapi ia juga berhasil menguasai hampir semua tatanan pemerintah seperti  

Kepala Desa, partai politik (parpol) hingga DPRD dan tatanan Birokrasinya. 

Meski dengan tertangkapnya Fuad Amin oleh KPK, namun kekuatan politiknya 

tidak akan secara langsung menghilang. Hal tersebut dikarenakan kekuatan 

jaringan Fuad Amin di setiap sektor pemerintahan sangat kuat terlebih lagi banyak 

posisi strategis di pemerintahan Kabupaten Bangkalan diduduki oleh keluarga dari 

Beliau. Hal tersebutlah yang membuatnya mampu bertahan di kancah perpolitikan 

Bangkalan.5 

 Kekuatan politik Fuad Amin semakin mengakar setelah dirinya mengawali 

karier politik sebagai anggota DPR RI tahun 1999, kemudian mencalonkan diri 

sebagai Bupati Bangkalan pada tahun 2003-2008 dan berhasil menduduki 

Bangkalan 1 dan pada periode yang sama ia berhasil menjabat sebagai ketua DPC 

PKB Kabupaten Bangkalan dan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati untuk 

                                                           
 

4
 Peristilahan Blater ini terutama populer di Madura Barat, yakni Bangkalan dan 

Sampang. Orang Blater adalah sosok orang kuat yang memiliki kepandaian dalam hal olah 
kanuragan, terkadang disertai pula dengan ilmu kekebalan dan kemampuan magis yang memiliki 
kemampuan dalam ilmu agama, tetapi sebatas untuk pengembangan dirinya semata. Untuk daearah 
Banten dan di jawa sendiri adasebutan bandit, kecu dan lainnya. Lihat Abdur Rozaki, Menabur 

Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura, Pustaka 
Marwa, Yogyakarta, 2004, hal. 9. 
 5 FGD bersama M.Ali SH,Ramli Prayoga, M.David Handiki, Malinda, Dewi Miftahul J. , 
Irma. 
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kedua kalinya pada tahun 2008-2013. Setelah masa jabatnanya sebagai Bupati 

berakhir, pada tahun 2013 Fuad Amin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD 

Kabupaten Bangkalan melalui partai Gerindra dan berhasil menduduki Jabatan 

Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. 

 Dalam hal menjaga kelanggengan kekuasaan di Bangkalan, strategi yang 

dilakukan oleh Fuad Amin  di akhir jabatan sebagai bupati selama 2 periode yaitu 

memberikan jalan kepada Makmun Ibnu Fuad yang notabene merupakan anak 

pertamanya yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten 

Bangkalan. Makmun Ibnu Fuad atau sering dikenal dengan sebutan Ra Momon 

dan Fuad Amin melakukan pertukaran jabatan, Ra Momon menggantikan posisi 

ayahnya sebagi Bupati Kabupaten Bangkalan pada tahun 2012 sedangkan 

sebalinya, fuad Amin menggantikan posisi anaknya sebagai ketua DPRD dalam 

pemilu legislatif tahun 2014. 

 Hal lain yang dilakukan Fuad Amin untuk memperkuat kekuasaannya 

yaitu dengan menempatkan beberapa keluarganya pada jabatan-jabatan strategis 

birokrasi yaitu Mondir Rofii selaku Sepupunya bertindak sebagai Wakil 

Bupatinya, dan Adik Fuad Amin yaitu Abdul Latif Imron menduduki jabatan 

sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bangkalan mendampingi Fuad Amin dan 

masih banyak lagi beberapa keluarganya yang menempati jabatan strategis di 

Pemerintahan Bangkalan. 

 Orang kuat lokal (Local strongman) juga berpengaruh dalam dinamika 

partai politik di tingkat lokal, yang mana secara individu memiliki kemampuan 

untuk menentukan arah kebijakan partai. Orang kuat inilah yang disebut sebagai 

elit penentu. Orang kuat lokal secara individual mampu mengekspresikan 
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pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan 

karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elit 

partai (ketua umum) tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena 

yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mempuni di banding orang 

lain maka orang ini orang penting di partai.  

 Disisi lain orang kuat lokal (local strongman) memiliki pengaruh dalam 

setiap pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan presiden dan wakilnya, maupun 

pemilihan wakil rakyat di tingkat pusat atupun daerah, peran orang kuat lokal 

tentu dapat memberikan pengaruh signifikan dalam pemenangan kandidat pemilu 

khususnya Pemilu Legislatif. Peran aktor dalam memberi dukungan tentu dalam 

bentuk dan proporsi yang berbeda tergantung tingkat kedekatan, kepercayaan, 

keahlian dan kapasitas aktor yang kemudian didalam tugas dan fungsi masing-

masing aktor yang bertujuan untuk memenangkan pasangan kandidat tertentu 

yang akan berlaga dalam pemilu.  

 Terlebih apabila  Local Strongman sendiri  yang akan menjadi bagian 

dalam sebuah proses pemilihan umum bersaing untuk memperoleh kedudukan 

sebagai seorang pemimpin dalam suatu daerah, mereka akan berkompetisi untuk 

memperoleh dukungan atau suara terbanyak dari rakyat sehingga dalam perebutan 

ini para aktor lokal atau elit politik tersebut menggunakan berbagai macam cara 

atau strategi sesuai dengan kekuatan dan pengaruhnya masing – masing terhadap 

masyarakat. 

 Pemilihan Umum sendiri telah diatur  dalam UU  No. 8 tahun 2012 pasal 1 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagai aturan pelaksanaan pemilu 
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yang telah disempurnakan dari undang-undang sebelumnya yaitu sebagai sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan 

pancasila dan undang-undang dasar 1945. 

  Disamping itu, Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang merupakan 

perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

menjelaskan bahwa DPRD merupakan Unsur penyelenggara pemerintahan di 

daerah yang dipilih melalui pemilihan Umum.6 Yang dilaksankan secara 

demokratis oleh masing-masing daerah. Sejatinya sistem demokrasi mengajarkan 

bahwa masyarakat dapat mengikuti proses pemilihan umum dan bebas 

memberikan suaranya secara otonom terhadap calon penguasa daerah yang 

dianggap mampu memimpin daerahnya. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku di 

daerah Bangkalan, ini terjadi karena di dalam proses pemilihan umum, 

masyarakat cenderung dikendalikan oleh Blater atau Kepala Desa sehingga 

masyarakat diharuskan untuk memilih Fuad Amin dan golongannya. 

 Terlaksanaknya Pemilu Legislatif tahun 2014 di daerah kabupaten 

Bangkalan, telah menghasilkan terpilihnya anggota DPRD yang dikukuhkan 

KPUD Bangkalan melalui sidang pleno terbuka yang menetapkan 50 caleg 

terpilih dari enam Dapil hasil Pileg 2014 di kabupaten Bangkalan dengan rincian 

Partai Gerindra sukses mendulang 10 kursi, PDIP 7 kursi, partai Demokrat 6 

kursi, PKB 6 kursi, partai Hanura 4 kursi, PAN 4 kursi, Golkar 3 kursi, PKS 3 

kursi, partai Nasdem 1 kursi dan PKPI berhasil meraih 1 kursi. 

                                                           
 

6
 Lihat UU no. 23 Tahun 2014  tentang pemerintah daerah (jakarta: ramdina prakarsa, 

2014) 
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 Berdasarkan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Bangkalan 

tersebut. Dapat di kelompokkan dalam konfigurasi politik Pendukung RKH Fuad 

Amin sebagai Local Strongman sebagaimana ilustrasi dibawah ini yang 

dikelompokkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1  

Ilustrasi Peta Pendukung Partai Politik di DPRD Kabupaten Bangkalan 

No Partai Pendukung Fuad 

Amin (diduduki 

keluarganya atau orang 

kepercayaan) 

Partai Non 

Pendukung 

Partai 

Pelengkap  

1 Gerindra PDIP PBB 
2 PKB   
3 PPP   
4 PAN   
5 Demokrat   
6 Golkar   
7 Hanura   
8 PKS   
9 PKPI   
10 Nasdem   

 Sumber: Data diolah 2014 

Dari tabel diatas Partai pendukung RKH Fuad Amin di Bangkalan 

sebanyak 10 Partai Politik dari 12 Partai Politik  yang  mengikuti Pemilu 

Legislatif 2014. Satu Partai Politik diantaranya adalah PDIP dan yang tidak 

diduduki oleh keluarga atau orang kepercayaan RKH Fuad Amin tetapi secara 

komunikasi tetap berjalan baik (dapat dipengaruhi oleh partai keluarga RKH Fuad 

Amin). Partai Nasdem meski diduduki oleh keluarga RKH Fuad Amin tetapi 

berbeda pandangan dengan RKH Fuad Amin dan satu Partai Politik yaitu PBB 

yang termasuk Partai Baru di Kabupaten Bangkalan hanya sebagai Partai 

Pelengkap agar exis.  
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 Kemenangan Fuad Amin dalam pileg seperti data di atas tidak lepas dari 

kemampuannya untuk memerintah dan mengendalikan Partai. Pengendalian partai 

dilakukan dengan membagi berapa porsi penguasaan kursi untuk menduduki kursi 

anggota Dewan. Selain itu Fuad Amin juga memiliki kekuatan jaringan dengan 

memanfaatkan Kepala Desa dan mengendalikan Blater. yang digunakan  untuk 

menakut-nakuti dan mengeksekusi secara fisik orang-orang yang di anggap 

menjadi lawan politiknya  ataupun termasuk tatanan Birokrasi di Kabupaten 

Bangkalan.  

 Hasil ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah ataupun 

masyarakat kabupaten Bangkalan untuk mengetahui figuritas seorang pemimpin 

yaitu perlu kajian mengenai local strongman. Sebagaimana diketahui meskipun 

pada saat ini RKH Fuad Amin tersangkut masalah hukum, tetapi tidak 

menyurutkan pengaruh politik dan dukungan masyarakat terhadapnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“Figuritas local strongman RKH. Fuad Amin terhadap perolehan kursi di 

DPRD” (studi pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Bangkalan). 

Alasan mengapa peneliti memilih durasi penentuan pada Pemilu Legislatif 

tahun 2014. Diantaranya pada Pemilu Legislatif peran RKH Fuad Amin sangat 

berpengaruh baik di Partai Politik, Figur di masyarakat salah satunya sebagai 

keturunan Kiai di Bangkalan, memiliki kekuatan jaringan hingga tingkat desa 

yaitu Blater sekaligus Kepala Desa, dan kepemimpinannya disegani oleh pejabat-

pejabat pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Selain itu juga peneliti tertarik 

kepada politik, dari ketertarikan itu peneliti pengen mengetahui RKH Fuad Amin 

sebagai Local Strongmen di Bangkalan. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis penting memberikan rumusan masalah sebagi berikut: Bagaimana 

figuritas local strongman RKH Fuad Amin terhadap perolehan kursi di DPRD 

pada pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten Bangkalan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui figuritas local 

strongman RKH Fuad Amin terhadap perolehan kursi di DPRD pada pemilu 

legislative tahun 2014 di kabupaten Bangkalan 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya 

yang tertarik dengan pembahasan penelitian ini 

b. Sebagai refrensi bagi mahasiswa yang menempuh matakuliah Kekuatan 

Sosial Politik di lingkungan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjawab fenomena sosial politik yang ada di Kabupaten Bangkalan. 

b. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu pemerintahan. 

c. Untuk membantu para pelaku politik memahami realitas politik di 

kabupaten Bangkalan. 

 



10 
 

 

E. DEFINISI KONSEP DAN OPRASIONAL 

1. Definisi Konsep 

 Penelitian ini menganalisa figuritas local strongman (Fuad Amin) terhadap 

perolehan kursi dan pemenangan partai politiknya pada Pemilu Legislatif 2014. 

yang dimenangkan oleh Partai Gerindra yang mengantarkan Fuad Amin sebagai 

penguasa Lembaga Legislatif di Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya itu penelitian 

ini lebih jauh juga menganalisa kontribusi dan relasi krabat dan keluarga Fuad 

Amin terhadap penguasaan Partai lainnya yang juga memperoleh kursi di DPRD 

Kabupaten Bangkalan. 

 Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan judul yang 

dipakai oleh peneliti, kemudian disusun secara sistematis sehingga membentuk 

kerangka pikir yang jelas. Oleh karena itu untuk memberikan batasan agar 

pembahasan tidak meluas maka dibutuhkan pemahaman konsep secara utuh. 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Local strongman; Pemilu 

legislatif dan Partai Politik. Kemudian konsep tersebut mampu memberikan 

kerangka pikir yang mampu digambarkan dengan jelas. 

a. Local Strongman  

 Joel migdal mendifinisikan local strongman atau orang kuat lokal adalah 

sebagai pemimpin nonformal negara seperti tuan tanah, tengkulak, pengusaha, 

kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan dan lain-lain yang 

membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring dalam rangka 

menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan 

populasi yang mendiami wilayah tertentu.7 Para orang kuat lokal yang berada di 

                                                           
 

7
 Melvin, fenomena orang kuat lokal di indonesia era desentralisasi, ejurnal. UI.ac.id 
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Kabupaten Bangkalan melakukan berbagai kegiatan sepeprti pemberian kredit, 

pemberian akses rakyat kepada jabatan dinas, perlindungan keamanan, pemerasan 

dan tindak lainnya. Mereka juga menerapkan hadiah, hukuman dan simbol 

sebagai bentuk kontrol sosial atas masyarakat.  

 Dalam sebuah arena politik lokal strongman bersama birokrat dari tingkat 

lokal yang menjalankan kebijakan pemerintah dan politisi lokal yang terdiri dari 

partai politik dan pemimpin formal di tingkat lokal, membentuk segitiga 

akomondasi yang saling berkaitan satu denga yang lainnya. Mereka membangun 

apa yang di sebutkan joel migdal sebagai jejaring pertukaran sosial ekonomi dan 

politik. 

 Local strongman melakukan tawar menawar dengan birokrat dan politisi 

yang menghasilkan kompromi. local strongman menawarkan stabilitas lokal yang 

ditukar dengan jaminan tidak mengganggu kekuasaan mereka yang telah 

berlangsung. Bahkan meraka menawar untuk dapat terlibat langsung 

memengaruhi keputusan penting mengenai alokasi sumber daya dan aplikasi 

aturan-aturan kebijakan negara ataupun kebijakan daerah dengan cara 

menempatkan anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi 

menjamin alokasi sumber daya berjalan dengan aturan mereka sendiri. 

b. Pemilu Legislatif  

 Pemilihan Umum adalah memilih seseorang penguasa, pejabat atau 

lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau 

dengan memberikan suara dalam pemilihan umum.8 Sedangkan, menurut Undang-

Undang Nomer 8 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
                                                           
 

8
 Abu Nashr muhammad al-imam. Membongkar dosa-dosa pemilu, prisma media, jakarta, 

2004, hal. 29. 
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Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, daan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahnu 1945.  

 Pemilihan Umum 2014, merupakan pemilihan Umum ke 11 (sebelas) yang 

telah dilaksanakan oleh Indonesia. Pada pemilu tahun 2014 ini diselenggarakan 

serentak pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan 

ketentuan pada pasal 5 ayat (1) No. 8 tahun 2012 dalam Pemilihan Legislatif ini, 

untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan 

sistem-sistem perwakilan proposional terbuka.  

 Sedangkan pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk pemilihan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilaksanakan dengan sistem distrik 

perwakilan banyak. Sebagaimana kursi-kursi di lembaga Perwakilan Rakyat 

dibagikan kepada tiap-tiap Partai Politik, disesuaikan dengan prosentase atau 

pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.9 

 Karakteristik Umum sistem ini, antara lain adalah : pertama, partai 

memberikan daftar kandidat yang jumlahnya minimal sama dengan alokasi kursi 

yang tersedia di daerah pemiihan (distrik), kedua, jumlah kursi yang diperoleh 

setiap partai berimbang dengan jumlah suara yang diperolehnya di daerah 

pemilihan yang bersangkutan, ketiga, jumlah kursi yang diperoleh setiap partai 

                                                           
 9  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Sekretariat Jendral 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2006, Hal. 181 
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ditentukan dengan menggunakan metode sisa suara terbanyak (largest remainder) 

atau metode rata-rata tertinggi (highest average), keempat, biasanya disyaratkan 

adanya threshold tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk dapat 

diikutsertakan dalam pembagian kursi. 

c. Partai Politik 

 Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta 

berpartispasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik itu seendiri adalah  

suatu kelompok atau organisasi yang terorganisisr yang anggota-anggotanya 

mempunya orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.10 Dewasa ini partai 

politik sudah sangat akrab di lingkungan kita, sebagai lembaga politik tentunya 

tidak sendirinya ada melainkan dibentuknya dari beberapa orang yang mempunyai 

keseriusan dan kepentingan yang sama. 

 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik yaitu organisasi 

yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara  indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa 

dan negara serta melihat keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan 

pancasila dan UUD.11  

 Maka dari itu partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis 

ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya pandangan yang sama dan bertjuan 

merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara 

langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan 

                                                           
 10 Miriam Budiarjo, Dasa-Dasar Ilmu Politk, jakarta: gramedia pustaka utama, 2010, hal. 
397 
 

11
 Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik 
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umum (pemilu) yang bertujuan untuk bersaing merebutkan eksistensi secara 

kompetitif. 

 Selanjutnya partai politik menjalankan peran penghubung yang strategis 

antara proses kenegaraan dengan warga negara, bahkan partai politiklah yang 

menentukan dalam proses demokrasi. Sehingga dalam ranah demokrasi partai 

politik merupakan salah satu institusi penting dari pelaksanaan sistem politik 

demokrasi yang modern.  Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan 

sebuah sistem yang seperti kita kenal yaitu keterwakilan (representative), baik 

keterwakilan dari lembaga formal kenegaraan seperti lembaga legislatif maupun 

keterwakilan dari arpirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. 

2. Definisi Operasional 

 Untuk mengoperasikan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan 

dengan memperoleh data atau indikator yang menunjukkan konsep dan indikasi 

yang dimaksud, definisi oprasional juga merupakan unsur penelitian yang 

memberikan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, agar dapat diperoleh 

suatu konsep atau gambaran yang jelas, atau kegiatan yang aharus dilakukan 

untuk memperoleh data-data dan indikator yang nantinya menjadi konsep.  

 Maka definisi operasional penelitian ini dapat di rumuskan beberapa 

indikator terhadapa kekuatan figuritas local strongman terhadap perolehan kursi 

partai politik di DPRD kabupaten Bangkalan. Diantaranya: 

a. RKH Fuad Amin Sebagai Local Strongman 

1. Legitimasi sebagai elit 

2. Kekuatan Jaringan 

3. Merupakan Trah Sebagai Kiai  
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b. Proses Pemenangan RKH Fuad Amin Pada Pemilu Legistaif 2014 

1. Skenario Pemilihan 

2. Dominasi Politik Pada Pemilu Internal Gerindra 

3. Penguasaan Partai Oleh Keluarga RKH Fuad Amin 

F. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, Hal ini karena 

masalah yang akan diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya diskriptif. 

Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif merupakan 

pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial  tentu dengan cara 

mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan  kata-kata serta 

berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan dan di 

peroleh dari situasi yang alami. 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang memberikan 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada 

dalam objek penelitian dan gambara tentang fenomena-fenomena sebagai masalah 

atau kendala yang di selidiki dari keadaan di lapangan sesuai permasalahan 

penelitian. Menurut Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitian deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati12. 

2. Sumber Data 

 Sumber data adalah sumber-sumber yang di mungkinkan seorang peneliti 

mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah 

                                                           
 12 Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kalitatif, bandung: bandung: remaja 
rosdakarya, 2002, hal. 9 
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penelitian. Kemudian sumber data, bila di golongkan menurut asal sumbernya 

data dapat dibagi menjadi 2 (dua) : 

a. Data Primer adalah  data yang diperoleh langsung dari sumber atau subjek 

penelitian (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian, dalam penelitian ini 

sumber data primer diperoleh dari hasil observasi atau studi langsung di 

lapangan. 

b. Data Sekunder merupakansumber data penelitian yang diperoleh penelitian 

secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dicatat oleh 

pihak lain). Data skunder umumnya berupa bukti, seperti buku, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip  (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh 

data yang ada dilapangan secara akurat yang sesuai dengan fakta dilapangan, guna 

untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi  

 Observasi adalah kegiatan medatangi tempat penelitian untuk melihat 

secara langsung suatu peristiwa atau kondisi  di lapangan yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Kegiatan turun lapangan ini dibutuhkan untuk 
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mengevaluasi subjek atau fenomena sehingga akan terhimpun suatu data dan fakta 

dari hasil observasi tersebut.13 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu teknik penelitian dengan mengumpulkan 

data berupa dokumen, biasa berbentuk tulisan, gambar, foto,  arsip dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun dokumentasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah rekapitulasi perolehan suara pemilu 

legislatif tahun 2014 dan sepak terjang berupa kurikulum vitae RKH Fuad Amin 

di DPC partai. 

c. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

kegiatan tatap muka dimana penelitian mengajukan beberapa pertanyaan terkait 

permasalahan kepada narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

(penelitian telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh karena kegiatan wawancara sesuai dengan instrumen pertanyaan) 

maupun tidak terstruktur  (peneliti tidak menggunakanpedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan 

dapat dilakukan secara langsung (melalui media seperti telepon).14 

4. Subjek Penelitian 

 Peneliti menetapkan peran informan yang diharapkan bisa memberikan 

informasi seluas-luasnya terutama yang berhubungan dengan kekuatan figuritas 

local strongman RKH Fuad Amin terhadap perolehan kursi pemilu legislatif tahun 

2014  di DPRD Kabupaten Bangkalan pada yaitu sebagai berikut: 
                                                           
 

13
 Sugiono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D. Bandung, Alfabeta, Hal. 175 
 

14
 Ibid. Hal. 137 
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a. Bapak Moh. Sahri SH. MH. Anggota dewan komisi A/wakil ketua 

Bapemperda dan juga satu partai politik denga RKH Fuad Amin. dengan ini 

peneliti mewawancara Bapak Moh. Sahri SH. MH. Karena banyak 

mengetahui tentang kiprah dan perjalanan RKH Fuad Amin. 

b. Bapak Fathurrohman dari Partai PDIP dan juga sebagai anggota dewan di 

komisi C. peneliti mewawancarai Fathurrohman karena salah satunya beliau 

diusung dari  Partai Politik yang tidak dikuasai oleh RKH Fuad Amin. 

c. Bapak Basit Kepala Desa Banyuning Laok adalah salah satu Kepala Desa 

yang yang berada di Kabupaten Bangkalan. Dengan ini peneliti 

mewawancari beliu karena sudah hampir menjawab semua rumusan 

masalaha dan definisi oprasional yang peniliti butuhkan. 

d. Bapak Husnan Pengurus Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan. 

Pengurus pondok  pesantren di salah satu keluarganya RKH Fuad Amin. 

peneliti mewawancarai beliau karena waktu mengunjungi tempatnya beliau 

siap diwawancarai dan beliau juga memiliki kapasitas tentang ilmu agama. 

5. Lokasi Penelitian  

 Dilakukan oleh peneliti serangkaian berupa observasi, dokumentasi, dan 

wawancara agar mendapatkan informasi dengan mudah oleh karena itu yang 

menjadi lokasi penelitian adalah lembaga pemerintah ataupun non pemrintah di 

kabupaten Bangkalan yang berhubungan dengan subjek penelitian diatas. Yaitu 

kantor DPRD kabupaten Bangkalan Jl. Soekarno-Hatta No. 41 Bangkalan.  Partai 

Gerindra Jl. Bambu Raya No. 57 perumnas kamal Bangkalan. 
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6. Analisis Data 

 Dengan digunakannya metode kualitatif yang di lakukan sejak awal sampai 

sepanjang proses penelitian berlangsung hal ini maka data yang di dapat lebih 

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna. Sehingga tujian penelitian 

dapat tercapai. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif 

kualitatif melalui proses editing dan proses interpretasi. Dari data tersebut 

mengungkapkan peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat. Kualitatif 

adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya 

penelitian mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan dan 

berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah di kembangkan oleh 

Miles dan Huberman, menggunakan model interaktif dengan empat prosedur. 

Yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi.15 Adapun tahapan analisis menurut Miles dan Huberman 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 komponen dalam analisis data model interaktif (Miles dan 

Huberman). 

Sumber: M. Djunaidi Ghony & Fancan Almanshur 

                                                           
 15 Emzir. Metode penelitian kualitatif, Analisis data, rajawali pers, PT. Grafindo persada, 
jakarta, 2010 hal. 129-136 

Penyajian 
Data 

kesimpulan 

Reduksi Data 

Pengumpulan 
Data 
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a. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan Data yaitu data-data yang didapatkan dari hasil studi 

lapangan secara langsung yang mengambarkan keadaan dari objek yang diteliti 

sekaligus sebab akibat terjadinya suatu fenomena atau kejadian untuk selanjutnya 

dapat diproses ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data akan 

dilakukan dengan mencari data-data yang terkait dengan penguasaan Fuad Amin 

beserta Keluarganya. 

b. Reduksi Data 

 Proses pemeriksaan, fokus penyederhanaan, abtraksi, dan transformasi data 

mentah yag dapat dalam buku catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-

menerus selama penelitian berlangsung. adapun tujuannya dalam mempertajam, 

menyortir, menetapkan fokus dan mengorganisasikan data sedemikian rupa 

hingga kesimpulan akhir. 

c. Penyajian Data 

 Susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian naratif, bagan, hubunan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data 

dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. 

 Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

informasi yang di dapat dari hasil penelitian dapat di simpulkan dan memiliki 

makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. 

d. Penarikan Kesimpulan 

 Dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan 

kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, 
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pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan 

merupakan tahapan akhir dari pengolahan data yang di peroleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah di lakukan dari tempat yang di 

teliti. Serta menyimpulkan bagaimana figuritas local strongman RKH. Fuad Amin 

terhadap perolehan kursi di DPRD pada pemilu legislative di kabupaten 

Bangkalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


