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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Politik erat kaitannya dengan pembentukan dan pembagian kekuasaan 

dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, 

khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara 

berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu 

politik. Politik juga merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara 

konstitusional maupun nonkonstitusional. Hakikatnya perpolitikan di Indonesia 

sangatlah erat dengan kekuasaan entah kekuasaan perseorangan maupun 

kekuasaan kelompok. Kekuasaan yang dimaksud adalah pemilihan kepala daerah 

yang merupakan bentuk dari pelaksanaan pemlihan umum di Indonesia. 

 Pemilu menurut UU No. 07 Tahun 2017 merupakan sarana untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sabagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1
 Dalam sistem 

pemerintahan demokrasi, pemilihan umum (pemilu) sering dianggap sebagai 

penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintah oleh 

sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang sudah dianggap dewasa dan 

memenuhi persyaratan menurut undang-undang dapat memilih wakil mereka di 

Parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil 
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pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan 

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pemiihan umum.
2
 

 Pelaksanaan pemilu di Indonesia diimplementasikan melalui pemilihan 

kepala daerah di suatu daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, atau disebut Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh 

penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-undang Nomor 

Tahun 32 Tahun 2004 yang di rubah menjadi Undang-undang Tahun 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3
 Dalam Undang-undang ini, Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dimasukkan dalam rezim 

Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan 

Juni2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, 

sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah hendaknya dilakukan secara 

demokratis. Di Indonesia pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung yang 

dipilih secara langsung oleh warga, dan tidak ada batasan bagi para calon kepala 

daerah untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga mulai dari kalangan 
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atas sampai bawah dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah, itu sebabnya Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu atau 

Pilkada dilakukan secara demokratis. Namun dalam praktik demokrasi di 

Indonesia menuai permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, 

yakni adanya dinasti politik yang dibangun oleh elit politik lokal disuatu daerah. 

Saat ini pelaksanaan dinasti politik di Indonesia menuai pro dan kontra dimata 

masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan dinasti politik lokal tidak 

masalah diterapkan asal sesuai dengan prosedur dan kriteria calon kepala daerah 

yang berkompeten. 

 Dinasti politik menurut Leo Agustino adalah suatu “kerajaan politik” 

dimana elit menempatkan keluarganya, saudaranya, dan kerabatnya di beberapa 

pos penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional.
4
 Bisa dikatakan, elit 

membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis. 

Secara harfiah, dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap 

menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam 

kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga.
5
 

 Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik 

yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat 

politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, 

kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk yang 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang 
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relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan.
6
 

Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan 

elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, 

elit preman atau mafia, elit artis, serta elit Aktifis.
7
 

 Apabila dilihat dari kondisi beberapa daerah saat ini, terdapat beberapa 

daerah yang menjalankan dinasti politik karena beberapa hal. Hal ini bisa dilihat 

dari fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi, khususnya mengenai kepala 

daerah yang tidak mau melepas jabatannya atau mempertahankan kekuasaannnya 

sehingga kepemimpinannya dilanjutkan oleh orang-orang terdekat atau 

keluarganya. Hal ini disebut sebagai Dinasti Politik seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, yaitu kekuasaan politik dijalankan secara turun-temurun oleh kerabat 

dekat dan keluarganya melalui pemilu, sehingga tidak memberikan peluang bagi 

masyarakat luas untuk ikut serta dalam kompetisi untuk meraih jabatan politik 

atau pemerintahan. Padahal apabila dilihat dari sistem pemerintahan yang dianut 

yaitu sistem demokrasi, yang seharusnya memberikan peluang bagi semua elemen 

masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. 

 Dinasti Politik banyak dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Bukti 

terkini adalah pelantikan Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2016Airin Rachmi 

Diany. Pasangan Airin-Benyamin dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut 

Chosiah, yang tidak lain adalah kakak ipar Airin. Airin adalah orangkeempat dari 

keluarga besar Atut yang menjadi pejabat di empat dari delapan  kabupaten atau 
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kota di Provinsi Banten. Sebelumnya, adik Atut, Tubagus Khaerul Zaman, 

menjadi Wakil Wali Kota Serang, dan adik Atut lainnya, Ratu TatuChasanah, 

menjadi Wakil Bupati Serang. Adapun ibu tirinya, Heryani, adalah Wakil Bupati 

Pandeglang.
8
 

 Selain itu, ada sekitar 57 kepala daerah atau wakil kepala daerah, 

mempunyai hubungan keluarga atau kerabat pejabat lain. Mereka tersebar di 

daerah provinsi, seperti; Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.
9
 

 Terjadinya dinasti politik di suatu daerah juga diperkuat oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Desiana, Rina, Adninda yang menjelaskan tentang 

Pelanggengan Dinasti Poltik “Samawi” dalam Pilkada Bantul. Fenomena yang 

terjadi di Kabupaten Bantul dalam proses Pilkada tahun 2010, dimana terdapat 

calon bupati yaitu Idha Samawi yang merupakan istri dari bupati Bantul periode 

sebelumnya. Pencalonan Idha ini ditengarai sebagai proses pelanggengan 

kekuasaan klan „Samawi‟ di Bantul. Kemenangan Idha dalam pilkada Bantul 

tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keluarga Samawi dalam dirinya, banyak 

masyarakat yang sudah terpengaruh bagaimana kebaikan sosok Idham Samawi 

ketika menjadi bupati dengan kebijakan-kebijakan populisnya.
10
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 Peneliti lainnya yang membahas tentang dinasti politik adalah Wasisto 

Raharjo Djati, pada jurnalnya menjelaskan tentang Revivalisme Kekuatan 

Familisme dalam Demokrasi Dinasti Politik di Aras Lokal. Hasil penelitiannya 

menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas 

penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. 

Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya 

populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik 

di Indonesia.
11

 

 Berdasarkan pemaparan tentang dinasti politik menurut para peneliti 

sebelumnya, dinasti politik ini menjadi strategi politik untuk tetap menjaga 

kekuasaannya atau mempertahankan status quo. Hal ini bisa terjadi karena 

beberapa faktor yang terjadi yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Terkait 

dengan faktor internal dalam kemenangan Pilkada khususnya di Kota Probolinggo 

berkaitan dengan elit politik di dalamnya, mulai dari peran tim sukses dan koalisi 

partai. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses kemenangan pasangan calon 

Kepala Daerah Kota Probolinggo yakni Rukmini dan Suhadak.  

Disisi lain yang menjadi faktor kemenangan pasangan Rukmini dan 

Suhadak yakni berkaitan dengan faktor eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan 

dengan faktor di luar intitusi atau dari dalam kekuasaan elit politik yang dapat 

mempengaruhi kemenangan pasangan calon Rumini dan Suhadak, faktor 

eksternal tersebut yakni faktor nama baik suami, partisipasi politik dari 

masyarakat, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Selain itu, masyarakat 

                                                           
11

 Wasisto Raharjo Djati, Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di 

Aras Lokal, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 2, Juli 20113: 203-231 



 

7 
 

Probolinggo juga merupakan konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi 

status quo di daerahnya yang menginginkan Kepala Daerah untuk berkuasa 

dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat Kepala Daerah 

menggantikan petahana apabila kinerja Walikota sebelumnya sangat baik dalam 

tugasnya. 

 Dari gejala tersebut terlihat jelas bahwa dinasti politik yang ditimbulkan 

bukan hanya berasal dari keinginan elit pemerintahannya saja atau permintaan 

dari sekelompok elit politik, tetapi juga berasal dari permintaan dari masyarakat 

untuk memepertahankan status quo. Adanya tekanan yang kuat dari pihak 

masyarakat untuk melaksanakan dinasti politik tersebut. Hal ini bisa saja terjadi 

apabila sudah berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang terpenuhi 

selama suami atau saudara menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Dari 

situlah muncul pandangan bahwasannya apabila kepemimpinan sebelumnya 

sudah baik bukan tidak mungkin kepemimpinan selanjutnya akan serupa dengan 

sebelumnya.  

 Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemilihan secara langsung kepala 

daerah  di Kota Probolinggo dengan empat kandidat pasangan calon Walikota dan 

Wakil Walikota Probolinggo. Pasangan calon datang dengan berurutan, Bebby 

Saadiyah Ratih Dewi dan Asad Anshari (Deras), lalu Hj Rukmini SH MSi dan H 

Suhadak (Harus PAS), disusul pasangan H Zulkifli Chalik SE dan Drs H Maksum 

Subani SH MMPd (Zam Zam), dan terakhir Hadi Zainal Abidin dan H Kusnan SH 

(Handalanku). Pemilihan Walikota tersebut dimenangkan oleh Pasangan Hj 



 

8 
 

Rukmini SH MSi dan H Suhadak yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP).
12

 

 Berdasarkan hasil perolehan suara bahwa kemenangan yang diperoleh 

kubu Hj Rukmini dan H Suhadak tidak terpaut jauh, Pasangan Calon Wali Kota-

Wakil Wali Kota Hj. Rukmini-Suhadak (Harus Pas) memimpin perolehan suara. 

Hasil dari penghitungan dan rekapitulasi, pasangan Rukmini-Suhadak meraih 

posisi teratas dengan 48.326 suara aau 36,19 persen. Di urutan kedua, pasangan 

Zulkifli Khaliq-Maksum Subani (Zam-zam) dengan raihan 41.813 suara atau 

31,31 persen. Kemudian, posisi ketiga yakni pasangan Dewi Ratih-Ashad Anshari 

(Deras) mendapat 23.260 suara atau 17,42 persen.Posisi paling akhir yakni 

pasangan Habib Hadi Zaenal Abidin-H Kusnan (Handalanku) dengan raihan 

20.134 suara atau 15,08 persen.
13

 

Kemenangan tersebut tentunya berkaitan dengan beberapa faktor-faktor 

yang membuat pasangan nomer urut dua menang dalam Pilkada Kota 

Probolinggo. Dibalik kemenangan tersebut perlu kita ketahui, bahwasannya Kota 

Probolinggo pada saat ini sedang membangun dinasti politik, dimana pemilihan 

walikota untuk periode 2014-2019 dilanjutkan oleh sang istri yakni Hj. Rukmini, 

dari mantan walikota sebelumnya yang notabenya adalah suaminya yang telah 

menjabat selama dua periode. Walikota tersebut diusung oleh PDI Perjuangan 

yang dikenal memiliki basis massa yang besar di Kota Probolinggo dan sekaligus 

juga diketuai oleh putra pertamanya. Sebelumnya, sang suami juga sama-sama 
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diusung oleh partai tersebut selama dua periode menjadi walikota, yaitu pada 

periode 2004-2009 dan periode 2009-2014.
14

 

 Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa dinasti politik akan mereka 

bangun dengan memenangkan Rukmini sebagai Walikota. Kemenangan tersebut 

sangat memperlihatkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan 

pasangan tersebut. Yakni faktor internal terkait dengan peran tim sukses dan 

koalisi partai. Sedangkan dari faktor eksternal berkaitan dengan  peran suami yang 

merupakan mantan Waliokota Probolinggo dua periode itu mampu menarik suara 

masyarakat sehingga mampu meyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan 

calon Rukmini Suhadak. Selain nama baik suami yang mampu menarik suara 

masyarakat, adapula faktor eksternal yang mampu mempengaruhi dan  

memenangkan Pilkada tersebut. Yakni berkaitan dengan kekuasan politik, agama 

dan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik mengambil judul 

“DINASTI POLITIK LOKAL (Studi Tentang Faktor-Faktor Pendukung 

Menguatnya Dinasti Politik Pada Kemenangan Pasangan Rukmini dan  

Suhadak dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-

2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Apa faktor-faktor pendukung 

menguatnya dinasti politik pada kemenangan pasangan Rukmini dan Suhadak 

dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung 

menguatnya dinasti politik pada kemenangan pasangan Rukmini dan Suhadak 

dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini untuk mengembangkan ilmu politik, 

khususnya kajian politik lokal tentang politik kekerabatan dan dinasti 

politik. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau sumber bacaan yang berkaitan 

dengan pelaksaan dinasti politik lokal di suatu daerah yang berkaitan 

dengan faktor-faktor pendukung yang mampu memenagkan pasangan 

calon kepala daerah. 

1.5 Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan dengan dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu tertentu. Berikut beberapa konsep yang 

dirumuskan dari tema penelitian ini: 

1.5.1 Dinasti Politik 

Pada umumnya posisi kajian mengenai isu dinasti politik ini berada dalam 

konteks perbincangan mengenai politik kekerabatan (keluarga) sebagaimana dapat 
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dibaca dalam cara bagaimana para ahli itu mendefinisikan dinasti politik. Pablo 

Querubin mendefinisikan dinasti politik sebagai  sejumlah kecil keluarga yang 

mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu.
15

sedangkan 

menurut Mark R. Thompson menjelaskan dinasti politik hanya sebagai jenis lain 

dari transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang 

melibatkan anggota keluarga.
16

 

Secara Sosiologis realitas tersebut merupakan bentuk atau cara suatu 

kelompok kepentingan untuk mengamankan posisi- posisi mereka, menurut Pierre 

Bourdieu hal tersebut merupakan suatu bentuk sisi gelap  modal sosial, “Modal 

hubungan sosial yang jika diperlukan akan menberikan dukungan-dukungan 

bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika 

orang ingin menarik para klien ke dalam posisi- posisi yang penting secara sosial 

dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam Karir Politik” (Bourdieu,  1977: 

503).
17

 

Kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-

kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik.
18

 Elit 

merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki  jabatan tinggi 

dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor 

pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-

orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, 
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lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elit 

terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite) dan elit 

yang tidak memerintah (non-governing elite). Sementara Gaetano Mosca 

menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa 

muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas 

yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, 

monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari 

kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan 

kekerasan.
19

 

1.5.2 Faktor-faktor Pendukung Pemenangan 

Di dalam pelaksanaan pemilukada pastinya ada faktor-faktor yang membuat 

pasangan calon dapat memenangkan kan dan memperoleh suara banyak. Faktor 

tersebut terkait dengan faktor internal dan eksternal dalam kemenangan pasangan 

calon Wali Kota Probolinggo Rukmini dan Suhadak dan dihubungkan dengan tiga 

teori yang ada yakni teori koalisi partai politik, teori partisipasi politik dan teori 

modal sosial. Faktor internal terkait dengan koalisi partai politik, faktor ekseternal 

terkait dengan partisipasi politik dan modal sosial. Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemenangan dalam Pemilukada 

tersebut, yakni sebagai berikut: 
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a Faktor Internal 

 1. Koalisi Partai Politik 

 Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara yang 

menggunakan sistem parlementer. Dalam ranah politik, koalisi merupakan 

gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara 

bersama satu pemerintahan. Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai 

pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya 

tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Sampai saat ini 

koalisi yang tercipta antara partai politik  tidak  ada yang ideal, tidak ada satupun 

koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan 

hakikatnya. Menurut Arend Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya 

penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk 

secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang 

dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, 

memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para 

anggota.
20

 Pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil yang 

multi partai, Bambang Cipto mendeskripsikan definisi koalisi yakni suatu 

keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat sebuah 

koalisiialah untuk membentuk pemerintahan yang kuat(strong), mandiri 

(autonomus), dan tahan lama (durable).
21

 

 

 

                                                           
20

 Arend Lijphart, 1995, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Jakarta, Raja 

Grafindo, Hal. 221 
21

 Bambang Cipto, 2000, Party, power, and militarism, yogyakarta, pustaka pelajar, Hal. 22 
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b Faktor Eksternal 

 1. Partisipasi Politik 

 Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan 

demokrasi. Huntington dalam Rahman, mengemukakan definisi dari partisipasi 

politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara 

aktif dalam kegiatan politik, seperti memilih seorang pemimpin atau upaya-upaya 

yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
22

 

 2. Modalitas  

 Piere Bourdieu membagi modal dalam empat bentuk, yakni modal 

ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik.
23

 Pada penelitian ini 

peneliti hanya memfokuskan pada modal politik, modal sosial dan modal budaya. 

Menurutnya definisi dari modal itu sangat luas dan mencakup hal-hal yang 

bersifat material (dapat memiliki nilai yang simbolik), serta modal budaya (yang 

dikategorikan sebagai minat bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Dalam 

proses pelaksanaan pemilukada, kandidat yang kemungkinan akan memenangkan 

pemilukada jikalau ia memiliki modalitas yang terbangun. Modal utama yang 

harus dimiliki oleh kandidat yang ingin maju ialah modal politik, modal sosial dan 

modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah akan berpeluang besar 

memenangkan dan terpilih apabila memiliki akumulasi lebih dari satu modal, 

asumsinya semakin besar pasangan calon mampu mengakumulasikan ketiga 

modal itu, maka semakin besar peluang untuk terpilih sebagai kepala daerah. 

                                                           
22

 Rahman, A.H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 285 
23

Bourdieu, Pierre, 1986, “The Forms of Capital”, terj. dari Bahasa Perancis oleh Richard Nice, 

dalam Richardson, J.E. (ed.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education,  

New York: Greenword Press, hal. 46-58 
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1.6 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

caranya mengukur variabel, definisi operasional juga merupakan suatu informasi 

ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang 

sama.
24

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup Faktor internal 

dan eksternalpada pemenangan pilkada Kota Probolinggo pasangan Rukmini dan 

Suhadak sebagai berikut: 

1.6.1 Faktor-Faktor Pendukung Menguatnya Dinasti Politik Pada 

Kemenangan Pasangan Rukmini dan  Suhadak dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 

a Faktor Internal 

 1) Koalisi Partai Politik 

b Faktor Eksternal 

 1) Partisipasi Politik 

 2) Modalitas 

a) Modal Politik 

b) Modal Sosial 

c) Modal Budaya 

d) Modal Ekonomi 

 

 

 

                                                           
24

 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Hal. 27 
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1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan 

informasi sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kualiatif karena masalah yang akan diteliti merupakan 

suatu situasi yang bersifat deskriptif. Menurut Djam‟an Satori dan Aan Komariah, 

penelitian kualitatif merupkan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi 

sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar, dibentuk 

menggunakan kata-kata serta berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan dan diproleh dari situasi yang alamiah.
25

 

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada 

alasan bahwa permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini yaitu 

keberadaan dinasti politik lokal yang berkaitan dengan faktor-faktor kemenangan 

dinasti politik pasangan Hj. Rukmini dan H Suhadak dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. Selain itu pendekatan kualitatif lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung.
26

 

1.7.1 Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

kualitatif. Pengamatan kualitatif cenderung mengandalkan kekuatan indera untuk 

merefleksikan fenomena budaya.
27

 Seperti yang dikatakan oleh lareau dan Shultz 

dalam Marsh dan Stoker, metode kualitatif adalah istilah umum untuk menyebut 

                                                           
25

 Satori. Djam‟an Dkk, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), hal. 25 
26

 Moleong, Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, , (Bandung: Penerbit PT Remaja 

Rosdakarya Offset ), hal. 10 
27

 Suwardi Endraswara, Metode, Teori, Teknik Penulisan Kebudayaan; Ideologi, Epistemologi, 

dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal. 82 
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berbagai teknik seperti observasi, observasi partisan, wawancara individu 

intensif,dan wawancara kelompok, yang berusaha memahami pengalaman dan 

praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat sesuai konteks.
28

 

1.7.2 Sumber data 

 Pada penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

kemenangan pasangan Walikota Probolinggo Rukmini dan Suhadak tahun 2014-

2019. 

a) Sumber Data Primer 

 Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer 

didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti yang dilakukan di 

Kota Probolinggo, tim sukses kemenangan, kiyai yang termasuk tim suskses, 

Ketua Serikat Pekerja, Masyarakat Kota Probolinggo serta perusahaan yang 

terkait dalam kemenangan pasangan Hj Rukmini dan H Suhadak. 

b) Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh secara tidak 

langsung, baik dari buku, dokumen, arsip, majalah, koran, internet, maupun 

studi literatur lainnya yang bersifat dokumentasi dan berkaitan dengan judul 

peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari data-data pada 

saat terjun lapang langsungt, berita pada media masa lokal, maupun dari 

keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan tim sukses pasangan Rukmini 

dan Suhadak. 

                                                           
28

 Marsh dan Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 

239 
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1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang ada di lapangan 

secara akurat sesuai dengan fakta di lapangan guna untuk memecahkan 

permasalahan yang ada pada penelitian ini. Untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui studi kasus, yakni upaya memperoleh data dari 

wawancara langsung kepada narasumber seperti tokoh yang bersinggungan 

dengan penelitian ini, yakni terkait denga tim sukses. Alim Ulama dan Ormas 

yang terkait dengan pengumpulan data penelitian ini. Adapun Koran, majalah, 

artikel, serta sumber lain yang kompatibel dengan penelitian ini sebagai data 

sekunder, dan hasil wawancara sebagai data primer. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.  

a) Wawancara  

 merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan satu orang 

yang ingin memperoleh informasi dari satu orang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Teknik ini melakukan 

tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang tepat atau pihak-pihak 

yang bersangkutan seperti kelompok elit dengan penelitian penulis demi 

mendapatkan data yang valid. Manfaat mewawancarai kelompok elit 

berdasarkan kelebihannya adalah mereka membantu menginterpretasikan 

dokumen atau laporan. Membantu menginterpretasikan personalitas dan 

membantu membangun jaringan kontak dan akses ke elit yang lain.
29

 Metode 

                                                           
29

 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109 



 

19 
 

ini juga memungkinkan pewawancara untuk bertanya kepada responden 

dengan harapan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena yang ingin 

diteliti.
30

 Wawancara kualitaitif dilakukan peneliti untuk memperoleh 

pengetahuan dan melengkapi data yang dibutuhkan tentang makna-makna 

subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintahan Kota 

Probolinggo, tim sukses pasangan Rukmini dan Suhadak, Ketua PDIP, Ketua 

SPN, ulama yang terkait tim sukses, dan pengusaha yang terkait tim sukses. 

b) Dokumentasi  

 Dokumentasi dan pengarsipan menjadi tugas awal penulis dalam suatu 

kajian dengan mendokumentasi dan mengarsip seluruh aktivitas.
31

  Atau dapat 

dikatakan juga sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa. Dan ditulis dengan 

sengaja untuk menyimpan dan meneruskan mengenai peristiwa tersebut. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk 

melengkapi dan memperkuat data dari hasil observasi maupun wawancara. 

Dokumentasi dapat berupa dokumen resmi untuk memperkaya data dan hasil 

wawancara, kamera dan rekaman audio sebagai pembuktian bahwa peneliti 

telah melakukan penelitian di Instansi terkait, dan instrument beberapa 

pertanyaan yang diberikan kepada subyek penelitian terkait dengan tema 

penelitian yakni faktor-faktor kemenangan pasangan Rukmini dan Suhadak 

pada Pilkada Kota Probolinggo 2014-2019. 

 

                                                           
30

 Richard West dan Lynn H. Turner, Introducing Communication Theory: Analysis and 

Application, 3
rd 

ed, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 83 
31

 Suwardi Endaswara, Metodologi Penulisan Folklor, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), h.99 
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c) Obeservasi  

 Secara luas observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk 

melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini 

diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera 

penglihatan yang berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
32

 

 Dalam melakukan metode observasi, cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. 

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku 

digambarkan akan terjadi.
33

 

1.7.4 Subyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, subjek penelitian ada dua subjek penelitian primer 

dan subjek penelitian sekunder. Berikut subjek penelitian yang diambil oleh 

penulis. 

a) Subjek Primer 

 1) Pimpinan Partai Politik PDIP 

 2) Ulama atau kiyai 

 3) Tim sukses Kemenangan 

 4) KPU Kota Probolinggo 

 5) Ketua Serikat Pekerja Kota Probolinggo 

 6) Masyarakat Kota Probolinggo 

 

                                                           
32

 Soehartono, Irawan. 2008. Metodelogi Penelitian Sosial. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal. 

69 
33

 Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). PT Rineka Cipta. 
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b) Subjek Sekunder 

Subjek sekunder berasal dari berbagai sumber dari studi literarur. Mulai 

dari buku, jurnal, majalah, web, dan contoh skripsi. 

1.7.5 Teknik Analisa Data 

 Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data-data 

yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dengan 

digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, 

lebih mendalam, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif-deskriptif, yang 

dilatar belakangi pemikiran rasional yang menekankan obyektivitas dan 

dipaparkan secara deskriptif analisis. Penulisan kualitatif juga merupakan suatu 

prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun metode 

deskriptif adalah penulisan yang bertujuan membuat penjabaran mengenai situasi-

situasi atau kejadian-kejadian populasi atau kelompok tertentu. Proses ini terbagi 

menjadi tiga bagian,
34

 di antaranya: 
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Sumber: Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi, (Jakarta: Esis (The 

Innovative Learning), 2007), hal. 165 

 

•Data yang diperoleh  dalam 
lapangan ditulis/diketik 

dalam bentuk uraian atau 
laporan yang terinci. 

Laporan-laporan tersebut 
direduksi, dirangkum serta 
dipilih hal-hal yang pokok 
untuk difokuskan pada hal 

yang penting, dengan 
susunan yang lebih 

sistematis. Data yang 
direduksi mempermudah 
peneliti untuk mencari 

kembali data yang 
diperoleh bila diperlukan. 

Reduksi Data  

•Disini dibutuhkan 
kemampuan 

melacak, 
mencatat,dan 

mengorganisasikan 
data untuk setiap 

pokok permasalahan. 
Data yang 

bertumpuk-tumpuk 
dapat dilihat 

gambaran 
keseluruhannya 

untuk mengambil 
kesimpulan yang 

tepat. Setelah 
mereduksi data, 

langkah selanjutnya 
adalah menyajikan 

data.  

Penyajian 
Data  

 

•Pengambilan kesimpulan adalah 
mencari kesimpulan atas data yang 

direduksi dan disajikan. 
Keseluruhan proses ini merupakan 
suatu siklus interaktif yang saling 
mempengaruhi. Ketiga proses ini 
diharapkan mampu memberikan 
ketepatan dalam mengelola data 

penulisan. 

Pengambilan 
Kesimpulan  


