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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Motto  

“Keberanian seorang pemimpin yang hebat untuk mewujudkan visinya datang 

dari panggilan jiwa, bukan dari posisi” 

John Maxwell 

 

 

 

 

Persembahan  

Skripsi ini saya persembahkan sebagai 

ungkapan terimakasih kepada:   

1) Kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu 

Mubariyah dan Bapak Muhaimin yang 

tak henti-hentinya mendoakan dan 

memberi semangat untuk penulis. 

2) Keluargaku   

3) Teman – Temanku yang sudah menjadi 

bagian dari hidupku.  

4) Almamaterku tercinta. 



vi 

 

 

  

  SARI  
Putro, Arif Adi. 2017. Pencalonan Pengusaha Sebagai Calon Bupati Dalam Pilkada 
Serentak di Kabupaten Kebumen Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Politik dan  

Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sumarno ,M.A. dan 

Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si   255 halaman.  

Kata Kunci: Pencalonan Pengusaha,  Bupati Kebumen, Pilkada Serentak 2015  

Penelitian ini menarik didalami lebih jauh karena belum ada kajian tentang 

pengusaha-pengusaha yang terjun ke dunia politik di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini 

nantinya akan mendeskripsikan tentang latar belakang para pengusaha yang ada di 

Kebumen mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen pada pilkada serentak tahun 

2015, selanjutnya penelitian ini juga akan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi ketiga pengusaha tersebut mencalonkan diri sebagai calon Bupati 

Kebumen. Selain itu, penelitian juga mengkaji strategi politik seperti apa yang dilakukan 

oleh pengusaha tersebut dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2015  

 Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang  pengusaha di 

Kebumen mencalonkan diri sebagai calon Bupati di pilkada serentak pada tahun 2015. 

Selanjutnya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengusaha tersebut 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen dan mengetahui Strategi politik  

politikus yang berasal dari pengusaha yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati pada 

pilkada serentak tahun 2015. 

Metode yang digunakan peneliti adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Metodologi kualitatif yang dimaksud adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengusaha yang 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen bukanlah dari kader masing-masing 

Partai Politik yang ada di Kabupaten Kebumen. dan proses pencalonan pengusaha pun 

dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh masing-masing Partai Politik, 

Adapun alasan Partai Politik mengusung Pengusaha menjadi calon Bupati Kebumen 

karena tidak ada kader yang potensial dan tidak memiliki finansial yang cukup, Selain itu 

yang melatarbelakangi pengusaha mencalonkan diri sebagai calon bupati kebumen karena 

Kabupaten Kebumen sendiri keadaannya belum maju sehingga mencalonkan diri sebagai 

calon Bupati Kebumen, adapun faktor yang memengaruhi dirinya adanya dorongan dari 

tokoh masyarakat kabupaten kebumen dan Partai Politik.     

 Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai 

berikut. Dukungan dari tokoh masyarakat memang menjadi prioritas Dari 3 (Tiga) 

kandidat calon Bupati Kebumen tersebut sama -sama menyatakan kalau yang 

memengaruhi  untuk mencalonkan diri sebagai Bupati adanya dukungan dari Tokoh 

Agama, Paguyuban Pengusaha, Partai Politik atau bahkan Pemerintahan Daerah yakni 

Eksekutf maupun Legislatif, Finansial yang memadai untuk mencalonkan diri sebagai 

calon Bupati Kebumen rasa– rasanya memang memerlukan biaya yang tidak sedikit 

walapun didukung oleh para tim pemenangannya akan tetapi masing – masing kandidat 

sudah pasti mengeluarkan uang untuk masa kampanye pada pilkada serentak. Dan juga 
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dari beberapa pengusaha menyakan bahwa ketika mencalonkan diri sebagai Bupati tidak 

ada kepentingan pribadi melainkan adanya kepentingan untuk membangun Kabupaten 

Kebumen yang lebih baik Strategi politik yang diterapkan oleh masing – masing calon 

Bupati Kebumen yaitu menerapkan marketing politik dan masing – masing calon Bupati 

Kebumen melakukan komunikasi politik dengan partai politik untuk menjadi kendaraan 

politik di pilkada Kebumen tahun 2015. Mahalnya ongkos Pilkada Serentak Tahun 2015 

khususnya Kabupaten Kebumen dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menjalankan 

kepengurusan partai, membuat partai tidak bisa menafikan kehadiran pengusaha tersebut. 

Pada perjalanannya, dunia bisnis membutuhkan kondisi yang dapat menjamin 

kepentingannya dapat terus berlangsung, pelbagai upayapun terus di lakukan untuk 

melanggengkan kepentingan tidak dapat terhindarkan lagi kepentingan bisnis tersebut 

harus mendapat backup yang terbangun dari relasinya dengan dunia politik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politik bukanlah hal 

yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat, 

kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah 

menghasilkan kebijakan yang di antaranya adalah dorongan atas 

pertumbuhan dunia usaha pribumi yang tercermin dalam kebijakan Ali Baba 

atau Baba Ali pada tahun 1950-an (Muhaimin, 1991:18). Muhaimin 

menyebutnya sebagai Client Businessmen, dimana pengusaha bekerja 

dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan.    

Sistim multipartai ini telah membuka peluang yang sangat luas bagi 

para pengusaha untuk terjun dan berkiprah di dunia politik. Budaya patron 

dan client yang telah terbentuk membuat pengusaha dan politikus mencari 

jalan untuk saling mendukung pada pengusaaan atas politik dan dunia 

usaha. Kondisi ini juga berdampak pada daerah-daerah di Indonesia seperti 

halnya di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Mengingat 

Kabupaten Kebumen termasuk dalam  agenda  pilkada serentak pada tahun 

2015, trend pengusaha dalam mengikuti kontestasi politik juga terjadi di 

Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini ada ketiga calon Bupati yang memiliki
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latar belakang sebagai pengusaha dan rata-rata pengusaha tersebut memiliki 

perusahaan bergerak dibidang kontraktor atau pembangunan infrastruktur. 

Beliau adalah H. Khayub Muhammad Lutfi, Ir. Muhammad Yahya Fuad 

dan H. Bambang Widodo, SE, MM. masing-masing dari ketiga calon Bupati 

tersebut memiliki perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur 

diantaranya H. Khayub Lutfi memiliki PT. Skn Group yang dimana 

perusahaan tersebut sudah terkenal di Kabupaten Kebumen dan selalu 

menjadi tender pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pembangunan 

infrastrukur entah dalam pembangunan jalan maupun jembatan beliau 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen pada pilkada srentak tahun 

2015 didukung koalisi  Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, 

dan Partai Nasional Demokrat.  Selanjutnya Ir. Muhammad Yahya Fuad 

beliau memiliki perusahaan yang bernama PT. Trada Gombong Group 

dimana perusahaan ini juga sama memiliki kapasitas dalam pembangunan 

infrasrtuktur dalam hal ini beliau didukung  Partai Gerakan Indonesia Raya, 

Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. 

Selanjutnya, Bambang Widodo SE, MM juga memiliki perusahaan yang 

bernama PT Soka Group dan perusahaan ini memiliki kapasitas dalam 

pembangunan infrastrukur beliau juga didukung sedikitnya dua partai yakni 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat. 

Melihat dari ketiga calon Bupati tersebut memiliki keterkaitan antara dunia 

politik dan pengusaha, sejauh ini dari ketiga calon tersebut memiliki 

perusahaan yang sangat sentral dalam pembangunan infrastruktur di 
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Kabupaten Kebumen. Mengingat daerah Kabupaten Kebumen merupakan 

salah satu kabupaten yang pembangunan sangat lamban tercatat Kabupaten 

Kebumen menepati posisi 33 dari 35 Kabupaten/Kota data ini dari Bappenas 

republik Indonesia pada tahun 2015. Melihat hal tersebut banyaknya 

pengusaha yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kebumen periode 2016-

2021 adalah Mahalnya ongkos  dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk 

kampanye pilkada serentak, membuat partai politik di Kabupaten Kebumen 

khususnya tidak bisa menafikan kehadiran pengusaha tersebut. Tidak dapat 

terhindarkan lagi kepentingan bisnis tersebut harus mendapat backup yang 

terbangun dari relasinya dengan dunia politik. Menurut Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2015 tercatat ada dua 

pembangunan proyek jalan dan beberapa pembangunan gedung sekolah 

maupun gedung dinas yang ada di kabupaten kebumen yang dibangun oleh 

ketiga perusahaan yang memenangkan tender diantaranya PT. Soka Group, 

PT. Trada Group dan PT. Soka Group. Dari ketiga perusahaan tersebut 

pemiliknya adalah merupakan calon Bupati Kebumen pada Pilkada 

Serentak Tahun 2015.       

 Pada saat pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Kebumen, 

fenomena kedekatan pengusaha dengan parpol telah melahirkan komitmen-

komitmen tersendiri, hal ini diperjelas dengan adanya proses pencalonan 

bupati yang salah satu persyaratannya adanya kesiapan finansial hal seperti 

ini memunculkan rumus balas jasa antara pengusaha yang mencalonkan 

sebagai bupati terpilih dengan partai politik. Selain itu pengusaha yang 
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mencalonkan diri menjadi calon bupati kebumen ketika nantinya terpilih 

sebagai bupati kebumen bisa memunculkan  keleluasaan melaksanakan 

bisnis dan proyek-proyek yang berhubungan dengan kendaraan modalnya 

(perusahaan), yang tentu saja proyek-proyek tersebut amat menguntungkan. 

Inilah sebuah simbiosis mutualisme yang sangat mengkhawatirkan dalam 

praktek hubungan pengusaha dengan politik. Praktek ini selanjutnya dapat 

di tebak, pengusaha mendapatkan peluang untuk turut serta mengendalikan 

berbagai kebijakan sepanjang kebijakan tersebut dapat mengamankan 

kepentingan bisnisnya. 

Penelitian ini menarik didalami lebih jauh karena belum ada kajian 

tentang pengusaha-pengusaha yang terjun ke dunia politik di Kabupaten 

Kebumen. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan tentang latar 

belakang  para pengusaha yang ada di Kebumen mencalonkan diri sebagai 

calon Bupati Kebumen pada pilkada serentak tahun 2015, selanjutnya 

penelitian ini juga akan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi ketiga pengusaha tersebut mencalonkan diri sebagai calon 

Bupati Kebumen. Selain itu, penelitian juga mengkaji strategi politik seperti 

apa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dalam kontestasi pilkada 

serentak tahun 2015.  Untuk mencapai harapan tersebut, maka penulisan 

skripsi ini diberi judul  “Pencalonan Pengusaha Sebagai Calon Bupati 

dalam Pilkada Serentak Tahun 2015” 
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2. Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apa yang melatarbelakangi pengusaha tersebut mencalonkan diri sebagai 

calon Bupati Kebumen pada pilkada serentak tahun 2015?  

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pengusaha mencalonkan diri sebagai 

calon Bupati Kebumen pada pilkada serentak tahun 2015 ?  

3. Bagaimanakah strategi politik pengusaha yang mencalonkan diri sebagai 

calon Bupati di pilkada serentak tahun 2015? 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui latar belakang pengusaha di Kebumen mencalonkan diri 

sebagai calon Bupati di pilkada serentak pada tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pengusaha tersebut 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen. 

3. Untuk mengetahui Strategi politik pengusaha yang mencalonkan diri 

sebagai calon Bupati pada pilkada serentak tahun 2015. 

4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

pengembangan ilmu politik khususnya yaitu teori kalkulasi politik 

perspektif Gordon Tullock dan teori pemburuan rente ekonomi (rent 

seeking) perspektif Krugger. Serta memberikan informasi kepada peneliti 

lanjutan yang memiliki topik penelitian yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Penulis mendapatkan pengalaman serta mengetahui secara langsung 

mengenai proses pilkada serentak tahun 2015 dan juga mengetahui 

secara langsung karakteristik pemimpin yang mencalokan  sebagai calon 

Bupati Kabupaten Kebumen.    

2) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat khususnya di Kabupaten Kebumen terutama dalam hal 

pengetahuannya mengenai politik lokal. Selain itu juga masyarakat dapat 

mengenal secara dalam mengenai pemimpinnya di daerah khususnya di 

Kabupaten Kebumen. 

5. Batasan istilah 

Supaya tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan dari pemahaman 

judul skripsi di atas, maka saya perlu untuk memperjelas pengertian beberapa 

istilah yang dimaksud dalam judul tersebut. 

a. Pengusaha  

Menurut Zimmerer (2011:13), pengusaha merupakan  orang pribadi 

atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor 

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau 

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.  Salah satu ciri yang penting 
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dari relasi pengusaha dan penguasa adalah masuknya para pengusaha bisnis 

kedalam jabatan publik atau elit kekuasaan.  

Setumpuk penelitian secara empiris dan komparatif menunjukkan 

bahwa para pengusaha khususnya di negara berkembang masuk ke 

lingkaran elit kekuasaan  karena pengusaha ingin menikmati rente dari 

penguasa dengan memberikan imbalan finansial serta dukungan politik. 

Penelitian empiris di India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan 

mengurai hubungan mesra penguasa dan pengusaha dalam mengejar rente 

ekonomi untuk membangun kelompok business-politico (Khan, 1999: 20).  

Kunio  menyebut kapitalis yang berkembang di Asia Tenggara ini 

sebagai kapitalis semu ersatz capitalist (Kunio, 1990 : 116), yaitu pengusaha 

yang tumbuh karena bergandeng mesra dengan rezim. Pengusaha semu ini 

membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan (privilese) dan proteksi 

politik. Dalam hal ini pengusaha yang dimaksud ada di Kabupaten 

Kebumen yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati merupakan 

pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur yang 

dimana ada tiga calon Bupati Kebumen diantaranya H. Khayub Muhammad 

Kutfi, Ir Yahya Muhammad Fuad dan Bambang Widodo SE, MM.. Dari 

ketiga calon tersebut memiliki kans untuk membangun kelompok business-

politico di Kabupaten Kebumen apa yang dimaksud oleh Khan. 

b. Pilkada Serentak 

Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah 

panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat 
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sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan 

dramaturgi yang memposisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton 

pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan 

hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi 

juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 

Secara teoritis, guna memahami substansi sebuah dramaturgi politik 

berbasis keadilan itu barangkali bisa dilakukan melalui kerangka analisis 

”Game Theory”, bahwa seseorang individu senantiasa memiliki 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan outcome dari 

pilihan politiknya, dan apa yang menjadi preferensinya. Masalahnya adalah, 

alasan rasional semacam itu bisa saja berbeda orientasinya antara yang 

berlaku di kalangan elit politik dengan yang menjadi preferensi di kalangan 

pemilih yang termasuk dalam kelompok masyarakat awam.  Dan dalam hal 

ini pilkada serentak terjadi di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015, yang 

dimana diikuti tiga calon kandidat. Kesimpulannya apa yang 

melatarbelakangi pengusaha tersebut mencalonkan sebagai Bupati 

Kebumen pada pilkada serentak pada tahun 2015.    

c. Strategi Politik  

Menurut Arifin (2011:236), istilah strategi itu meluas keberbagai 

aspek kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan 

komunikasi politik. Hal itu penting dalam upaya memenangkan kompetisi 

dalam pemilihan umum dalam hal ini pilkada. Pada hakikatnya, ketika  

strategi dalam komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh 
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bukan pesan politik saja, melainkan tokoh politik. Komunikasi politik lebih 

lazim didefinisikan sebagai suatu system. Pendekatan linear berorientasi 

pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan ini 

memandang reaalitas komunikasi politik sebagai realitas yang teratur. 

Strategi politik yang dimaksud adalah cara- cara apa saja yang dilakukan 

pengusaha tersebut yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kebumen pada 

pilkada serentak pada tahun 2015. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Deskripsi Teoritis 

1. Ekonomi Politik    

Salah satu cara untuk membaca situasi perilaku penguasa dalam 

memaksimalkan keuntungannya adalah dengan melakukan pendekatan 

The New Political Economy atau yang lebih dikenal dengan istilah 

Rational Choice. Asumsi dasar yang dibangun dalam pendekatan ini 

adalah bahwa manusia adalah mahluk yang egois dan rasional. Sifat ini 

akan membuat manusia untuk selalu berusaha secara rasional dapat 

dilaksanakan dan akan membantu tercapainya kepentingan tersebut. 

Pada intinya manusia akan berusaha untuk sebisa mungkin mendapatkan 

keuntungan yang optimal dengan memanfaatkan segala fasilitas dan 

kemampuan yang ia miliki dengan segala keterbatasan atau kendala yang 

ada.  (Rachbini, 2006 : 122)  

Cabang lain dari ilmu kontemporer teori pilihan negara, bermula 

dengan pandangan bahwa para agen dalam organisasi sektor baik swasta 

maupun negara akan mempunyai agenda-agenda yang sangat berbeda 

dari agenda-agenda para principal mereka. Para pelayan publik tidak 

berbeda dari setiap agen ekonomi lain dalam usaha memaksimalkan 

kepentingan individual mereka. (Agustino, 2009 : 222)  
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Kisah tentang pengusaha yang menerobos kekuasaan, baik karena 

kedekatan, kolusi, maupun peran ganda, sesungguhnya telah masuk 

dalam kajian ekonomi politik sejak dulu. Pembahasan ini pertama kali 

dilakukan oleh Krueger pada tahun 1973, yang membuat makalah 

mandiri dari karya Gordon Tullock. Teori yang mengkaji masalah itu 

dikenal dengan sebutan teori perburuan rente ekonomi "Theory of 

Economic Rentseeking". Teori tersebut menjelaskan fenomena perilaku 

pengusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli dan fasilitas 

lainnya dari pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan atas 

bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang 

lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi 

biasanya merupakan perilaku antipersaingan atau menghindari 

persaingan.  

Seiring dengan alasan sistem ekonomi politik modern dewasa ini, 

domain negara harus dipisah dari domain swasta. Masing-masing 

memiliki ciri dan karakteristik berbeda serta diatur dengan aturan main 

yang berbeda pula. Perpaduan keduanya menyebabkan kedua sistem 

tersebut mengalami distorsi, yang akan berujung pada ketidakadilan, 

kesenjangan ekonomi, monopoli, dan korporatisme. Pengusaha 

memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di 

dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk memengaruhi pasar sehingga 

mengalami distorsi untuk kepentingannya. Dalam praktiknya perburuan 

rente ekonomi, pelaku usaha mengundang kekuasaan atau memengaruhi 
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kekuasaan untuk mengambil dari suatu nilai yang tidak dikompensasi.  

 Retorika tentang pelayanan negara mengandaikan bahwa para 

pejabat pemerintah bagaimanapun juga akan diarahkan untuk bertindak 

dalam kepentingan publik luas, meski dalam kenyataannya perilaku 

mereka secara empiris lebih dapat dijelaskan lewat motif-motif 

kepentingan pribadi yang lebih sempit. Perilaku para pejabat negara dapat 

dipengaruhi oleh suap, kampanye sumbangan hadiah kepada anggota 

keluarga, atau janji masa depan. Sejumlah besar aktivitas sektor swasta 

dengan demikian diselewengkan dari kewirausahaan menghasilkan 

kekayaan ke pemburuan rente (Krueger, 2000:122).      

Memang tidak semua pengusaha yang berpolitik berdampak negatif, 

namun pengalaman empirik di negara berkembang menunjukkan, 

kemungkinan tabiat koruptif dari dwifungsi itu justru semakin membesar. 

Karena umumnya, motivasi utama para pengusaha atau 'taipan' berpolitik 

guna mempertahankan kepentingan bisnisnya (Harris, 2003:133).  

Tracking yang dilakukan menunjukkan, pebisnis di negara berkembang 

yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan entrepreneur sejati. 

'Kerajaan' bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan usaha sehat dan 

inovasi bisnis, tetapi dari privilege dan konsesi yang diberikan patron 

politik. (Kunio, 1990 : 24)  

Kunio menamakannya ''kapitalis semu'' (ersatz kapitalism), yaitu 

pengusaha yang tumbuh karena memiliki hubungan mesra dengan rezim.  
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2. Pilkada Serentak 

Pilkada sebagai model kontestasi politik dalam rangka memilih kepala 

daerah secara demokratis memiliki aturan main dan prosedur tersendiri, 

yang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai aturan perundang-

undangan. Ditilik dari aspek prosedurnya, kegiatan Pilkada di Indonesia 

itu sebenarnya dapat dikategorikan dalam ranah administrasi dan ranah 

politik. (Leo Agustino 2009:112)      

 Ranah kandidat sampai menjadi kandidat yang diijinkan (oleh 

KPUD) bertarung dalam kontestasi Pilkada, dan kelak kemudian setelah 

pemungutan suara usai dilangsungkan perhitungan suara dan penetapan 

kandidat yang keluar sebagai pemenang kontestasi. Di luar urusan 

administrasi itu adalah ranah politik. Namun, merujuk pada aturan 

perundangan yang ada tampak sekali bahwa mekanisme pergantian Kepala 

Daerah itu tidak melihat pentingnya peran rakyat pemilih sebagai pemilik 

kedaulatan. (Nasiwan 2014:55)     

 Bahwasanya model Pilkada itu menggambarkan egalitarianisme, 

tampaknya memang cukup valid. Dari perspektif egalitarianisme, siapa 

pun orang per orang berhak untuk terlibat dalam kegiatan politik yang 

disebut Pilkada, entah sebagai pemilih (konstituen) atau sebagai fasilitator 

dan pendukung utama (tokoh lokal dan para elit), atau bahkan sebagai 

kandidat yang bertarung dalam kontestasi politik di ranah lokal tersebut. 

Masalahnya adalah, skenario Pilkada akan menghadapi ancaman yang 

serius apabila elit parpol pengusung kandidat cenderung menganut budaya 
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parokhial yang mereduksi peran warga masyarakat sekadar sebagai 

pendukung pasif dan tak peduli bagaimana kualitas partisipasi masyarakat 

dalam dinamika politik lokal. Apabila politik parokhialisme itu sangat 

dominan, maka Pilkada itu hampir niscaya tidak lebih dari sekadar model 

demokrasi purapura. (Deliarnov 2006:112)     

  Dari perspektif utilitarianisme, dasar pijaknya adalah pada asumsi 

bahwa kontestasi politik lokal yang disebut Pilkada itu seharusnya mampu 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga masyarakat luas, 

terlepas dari persoalan apakah sejumlah warga telah berpartisipasi atau 

tidak dalam kegiatan Pilkada. Masalahnya adalah skenario Pilkada 

semacam itu akan mengalami ancaman apabila ada suatu entitas kekuatan 

di luar stakeholder yang mampu ”mengatur Pilkada” agar sesuai dengan 

kehendaknya dan entitas yang dimaksud adalah unsur leviathan. Apabila 

kekuatan leviathan itu sangat dominan, maka niscaya Pilkada yang 

diselenggarakan tidak akan sepenuhnya demokratis, dan bahkan boleh jadi 

hanya sampai pada taraf demokrasi semu (Quasy Democacy). (Yustika 

2009 : 211)         

 Pada tanggal 20 Januari 2015, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota (Perppu Pilkada) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Sebanyak 442 anggota Dewan yang menghadiri 

Rapat Paripurna menetapkan aturan yang dibuat pada masa pemerintahan 
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Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi Undang-Undang. Tetapi, 

pengesahan Perppu nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU nomor 1 Tahun 

2015 itu baru awal dari drama politik selanjutnya. Sebab, pada 17 Februari 

2015 Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang 

Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guburnur, 

Bupati, Wali Kota (UU Pilkada). Hal itu terjadi karena berbagai fraksi di 

DPR nampaknya ‘belum puas’ dengan UU nomor 1 tahun 2015. DPR 

mengusulkan perubahan lagi, yakni merevisi UU nomor 1 Tahun 2015 

dalam sebuah RUU yang dianggap lebih akomodatif. RUU itu disetujui 

secara aklamasi oleh DPR pada Selasa 17 Maret 2015, dan ditandatangani 

menjadi Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo 

pada Rabu 18 Maret 2015. Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 

disebutkan, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan 

setiap 5  tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. "Pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan, 

yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan",demikian bunyi 

Pasal 5 Ayat (1). Diterakan dalam UU ini aturan pemilihan serentak 

sebagai berikut: pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya 

berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 

2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan 

Desember tahun 2015. Kemudian, pemungutan suara serentak dalam 
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pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta 

wali kota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan 

Juli sampai dengan bulan Desember 2016 dan yang masa jabatannya 

berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama 

pada bulan Februari 2017. Pasal 201 Ayat (7) UU tersebut menegaskan, 

bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta wali kota dan wakil 

walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama tahun 2027”, demikian 

bunyi pasal 201 ayat (7) UU itu.      

 Salah satu alasan pelaksanaan Pilkada Langsung perlu dilaksanakan 

serentak di Indonesia adalah untuk efisiensi. Diasumsikan, dengan Pilkada 

Serentak itu maka diperkirakan akan terjadi efisiensi, karena: pertama,  

rakyat tidak perlu lagi membuang waktu untuk terlibat dalam banyak kali 

pemilu. Kedua, pemerintah tidak perlu menganggarkan dana untuk 

menyelenggarakan berbagai macam pemilu. Ketiga, pihak penyelenggara 

pemilu (KPU) tidak perlu disibukkan dengan penyelenggaraan pemilu 

yang terlalu sering terjadi. (Halim, 2014:56)     

3. Strategi Politik 

Strategi politik merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk 

mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk 

sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka 

panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Untuk mencapai cita-
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cita politik yang dimaksud, Schorder (2008:12) membagi strategi ke dalam 

dua bagian; strategi ofensif (menyerang) dan juga strategi defensif 

(bertahan). Strategi ofensif yaitu apabila sebuah partai politik ingin 

meningkatkan jumlah pemilihnya atau ingin meningkatkan perolehan 

suaranya. Untuk menjalankan strategi ini, dibutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki pandangan positif terhadap partai sehingga 

kampanye dapat berhasil. Model strategi ini lebih ditujukan pada adanya 

perbedaan-perbedaan yang jelas dan menarik antara partainya dan juga 

partai politik yang lain, yang tujuannya untuk mengambil alih pemilihnya. 

(Varma, 2007:87) 

Sementara strategi defensif yaitu apabila partai politik yang berkuasa 

atau koalisi pemerintahan ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika 

pangsa pasar (politik) hendak dipertahankan. Menurut Steinberg (1981: 

111), strategi ini juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan 

dipertahankan lebih lanjut atau akan ditutup. Penutupan pasar ini 

diharapkan membawa keuntungan yang sebesar-besarnya.  Strategi 

perluasan basis konstituen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui 

kampanye politik dan dalam implementasi politik. 

a. Melalui Kampanye Politik.  

  Dalam kampanye pemilu, strategi perluasan basis yang ofensif 

bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para 

pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau 

penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih 
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partai pesaing. Tidak heran jika kemudian ada strategi persaingan yang 

faktual, dimana berbagai partai bertarung untuk kelompok pemilih 

dalam sebuah kompetisi. 

b. Implementasi Politik 

Dalam kasus ini, produk yang ditawarkan yaitu politik baru atau 

lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan politik baru tersebut perlu 

diiklankan. Untuk itu, tema politik harus dirumuskan secara jelas. 

Disini pihak eksekutif sering kali salah bertindak karena gagasan dan 

keunggulan-keunggulan yang ditawarkannya tidak dirumuskan secara 

jelas, sehingga tidak dimengerti oleh warga.    

  Strategi menembus arena kontestasi bukan menyangkut ditariknya 

pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan 

memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan 

penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau 

penggalian bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana 

keberhasilan telah diraih sebelumnya. Tujuan yang dimiliki misalnya 

adalah, diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah target. Hal ini 

menyangkut sosialisasi program yang dimiliki secara lebih baik dan 

peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu, seperti 

halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. 

(Badjoeri Widagdo 2004 : 66)     

 Kalau strategi ofensif pada dasarnya strategi untuk memperluas dan 

menembus basis konstituen atau arena kontestasi dan strategi, maka 
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strategi defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan basis 

konstituen (pemilih tradisionalnya) dan strategi untuk menutup 

penyerangan dari partai lain. Strategi defensif akan muncul ke 

permukaan, salah satunya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi 

pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan 

mayoritasnya apabila potential constituent (pemilih potensial) ingin 

dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila 

sebuah arena kontestasi atau basis konstituen tidak akan dipertahankan 

lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan basis konstituen 

diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin.     

 Didalam strategi politik dalam kandidat yang mencalonkan sebagai 

kepala daerah seringkali tim sukses merencanakan atau mengatur agar 

tujuan politiknya tecapai diantaranya marketing politik maupun 

komunikasi politik untuk lebih jelasnya Widagdyo (2004:66) 

menjelaskan ada dua cara dalam strategi politik yang dilakukan 

kandidat peserta pemilihan umum yaitu :  

a. Marketing Politik 

Marketing Politik telah menjadi fenomena, tidak hanya dalam 

ilmu politik, tetapi juga memunculkan beragam pertanyaan para 

marketer yang selama ini yang sudah biasa dalam konteks dunia usaha. 

(Firmansyah, 2007:141). Karena konteks dunia politik memang 

mengandung banyak perbedaan dengan dunia usaha.  Istilah marketing 

politik merupakan istilah baru di Indonesia, sehingga wajar jika masih 
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banyak orang yang bertanya mengenai hakikat marketing politik. 

Kejelasan hubungan antara marketing politik, komunikasi politik dan 

manajemen politik pun tidak selalu jernihdan seringkali diburamkan 

oleh intepretasi yang tumpang tindih. Namun secara konseptualbanyak 

diakui bahwa marketing politik dapat menjadi payung (umbrella) dalam 

menerapkan praksis marketing di ruang politik, terutama ketika proses 

kampanye berlangsung. Tidak ada jaminan bahwa dengan 

menggunakan framework dan paksis marketing maka seorang kandidat 

politik akan memperoleh kemenangan untuk menduduki jabatan publik 

atau jabatan politik tertentu. (Firmansyah, 2008: 146)    

b. Strategi Komunikasi Politik 

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat 

ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan 

seorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam 

masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi 

politik. Selain itu juga perlu kemampuan dan dukungan lembaga dalam 

menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media 

politik yang tepat (Arifin, 201: 235).  

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani, strategia yang berarti 

kepeimimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata 

strategia bersumber dari kata strategos yang berkembang dari kata 

stratos (tentara) dan kata agein (memimpin). (Nimmo, 2011: 76) 



21 
 

 

 

Lanjut Nimmo (2011: 237) menjelaskan istilah strategi dipakai 

dalam konteks militer sejak kejayaan Yunani-Romawi sampai awal 

industialisasi. Kemudian istilah strategi itu meluas keberbagai aspek 

kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan 

komunikasi politik. Hal itu penting dalam upaya memenangkan 

kompetisi dalam pemilihan umum, dan dalam pengambilan keputusan 

politik lainnya. Pada hakikatnya, suatu strategi dalam komunikasi 

politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan 

yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa 

depan. Justru itu merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan 

politiknya akan merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi 

komunikator politik untuk mencapai tujuan politik kedepan, terutama 

memenangkan pemilihan umum. Ketika Komunikasi politik 

berlangsung, justru yang berpengaruh bukan pesan politik saja, 

melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis 

dan professional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan 

politik tersebut. Dengan kata lain, ketokohan seseorang komunikator 

politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran atau 

tujuannya. (Arifin, 2011:237)  

1.) Merawat Ketokohan  

Ketokohan  menurut Aristoteles dalam Mulyana (2013:12) 

adalah  orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik dan 
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kekuasaan dan menyebutnya sebagai ethos. Dengan kata lain, 

ketokohan sama dengan ethos. Dengan kata lain, ketokohan sama 

dengan ethos, yaitu gabungan antara kredibilitas, antraksi dan 

kekuasaan. Orang yang memiliki ketokohan menurut Nimmo 

(2011:182) dapat disebut juga sebagai pahlawan politik. 

Beberapa hasil studi menunjukan bahwa pemberi suara 

dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya 

kepada pahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra 

jabatan yang ideal baginya. Citra jabatan ideal yang dimaksud 

yaitu politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai 

sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasan, keberanian, dan 

sebagainya, serta memiliki rekam jejak yang baik dalam 

perjuangan politik terutama perjuangan menegakan kebenaran 

dan keadilan. Karakteristik kepahlawan politik itu, juga 

dipublikasikan oleh media massa atau media sosial, sehingga 

tercipta citra dan opini publik yang positif baginya dikalangan 

public (Mulyana 2013:185)  

2.) Memahami Khalayak  

  Komunikasi Politik yang ditujukan kepada khalayak rakyat 

atau individu yang selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan 

individu-individu lain, dalam suatu wadah yang disebut 

masyarakat. Berdasarkan teori khalayak kepala batu dan 

paradigm psikologis yang telah dibahas, maka komponen 
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psikologi yang harus dikenal pada diri khalayak yang berkaitan 

dengan politik adalah keyakinan, kepentingan, dan motivasi 

khalayak, baik yang bersifat politik maupun yang nonpolitik. 

Diantara semua komponen tersebut, ternyata yang kuat 

pengaruhnya pada diri khalayak adalah keyakinan atau ideology, 

termasuk agama dan tradisi.  (Nimmo 2011:111)  

 Beberapa hasil studi menunjukan bahwa para pemilih 

memberikan suaranya kepada partai atau kandidat, yang sesuai 

ideologi politiknya. Artinya, partai atau kandidat yang tidak 

sesuai dengan ideologi politiknya akan ditinggalkan. 

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Untuk memperkuat tema yang akan dilakukan dalam penelitian ini, 

penulis mengambil rujukan dari beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Suprihanto (Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Andalas pada tahun 2009) Penelitian tersebut berjudul 

Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik di Sumatera Barat 1999-

2009). Lokasi penelitian di wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini 

dilakukan antara 1999 sampai dengan akhir tahun 2009. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini ialah mengetahui dan menjelaskan 

keterlibatan pengusaha dalam dunia politik di Sumetra Barat sistem 

pemilihan langsung dan perilaku politik massa yang bergantung pada 

politik uang money politik menyebabkan biaya politik para politisi 
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semakin besar. Besarnya biaya dan modal politik itu berpengaruh pada 

sikap dan perilaku politik penguasa. Mereka cenderung berfikir 

bagaimana caranya mengembalikan modal politik yang sebelumnya telah 

terpakai dalam pemilu. Atas alasan itu maka tidak ada cara lain kecuali 

mencari celah untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah daerah. 

Selain itu, setelah mereka terpilih, hubungan mereka dengan rakyatpun 

terputus. Ini terjadi karena mereka telah menganggap b ahwa suara rakyat 

telah dibeli sehingga tidak ada lagi kepentingan untuk memperjuangkan 

aspirasi dan suara rakyat. Ketika suara telah dibeli maka tidak ada 

hubungan ideologis antara rakyat dengan penguasa. Kesamaan penelitian 

ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama – sama 

membahas kajian tentang keterlibatan pengusaha. Adapun perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu lebih menekankan pada bagaimana proses 

pencalonan pengusaha yang dilakukan partai politik untuk menjadi calon 

Bupati pada pilkada serentak tahun 2015 selain itu juga perbedaannya 

dijelaskan mengenai strategi politik yang dilakukan calon Bupati 

Kebumen. disini juga dijelaskan  perbedaannya antara lain mengenai 

marketing politik maupun komunikasi politik yang dilakukan pengusaha 

ketika mencalonkan sebagai calon Bupati Kebumen.   

2. Penelitian yang menyangkut dengan pengusaha dan politik pernah dikaji 

oleh Nia Novitasari (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Udayana, 2015) yang berjudul “Pola Politisasi Pengusaha Incumbent 

Mempertahankan Kekuasaan di DPRD Kota Denpasar 2014-2019”. 
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Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat empat factor 

pendorong para politisi pengusaha incumbent tersebut dalam rangka 

mempertahankan kekuasaan mereka di lembaga legislatif. Faktor budaya 

politik, modal sosial, dorongan partai politik  serta tingkat keterpilihan 

kembali menjadi daya dorong yang kuat bagi mereka sehingga 

memunculkan motivasi yang kuat pula untuk mempertahankan posisi 

mereka sebagai politisi. Dengan adanya factor – factor tersebut, seorang 

politisi pengusaha incumbent mempertahankan dalam perhelatan pemilu 

legislatif 2014 dengan perolehan suara yang cukup besar para politisi 

pengusaha incumbent tersebut tetap menjalankan profesinya sebagai 

seorang pengusaha.  Hal ini berkaitan dengan budaya politik  Bali dimana 

suatu profesi atau pekerjaan dapat menentukan status atau kasta sesorang 

didalam masyarakat. Profesi seorang politisi mempunyai kedudukan 

lebih tinggi dibandingkan sebagai seorang pengusaha. Ketika nantinya 

mereka tidak lagi menjadi seorang politisi, mereka masih bisa menjaga 

status atau tingkatan kasta mereka di masyarakat sebagai seorang 

pengusaha. Baik politisi maupun pengusaha masih tergolong dalam 

tingkatan tinggi dibandingkan menjadi pegawai biasa. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang para pengusaha yang 

terjun ke dunia politik. Tetapi penelitian ini mempunyai perbedaan 

dengan penelitian yang sekarang. Faktanya penelitian sekarang lebih 

terfokus pada faktor penyebab seorang pengusaha mencalonkan diri 

sebagai Bupati Kebumen,  dan bagaimanakah strategi komunikasi politik 
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yang dilakukan politisi yang berlatar belakangkan sebagai pengusaha. 

Dan  di penelitian sekarang dijelaskan mengenai proses pencalonan 

pengusaha tersebut ketika mencalonkan diri sebagai calon Bupati 

Kebumen oleh partai politik.  

3. Penelitian tentang pengusaha dan politik pernah dikaji oleh Endang 

Setyawati (2014) berjudul “Pengusaha Media dan Kepemimpinan Partai 

Politik”. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan merupakan 

hal wajib yang harus yang dimiliki oleh partai politik. Hal itu disebabkan 

partai politik adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang politik. 

Kepemimpinan partai politik di Indonesia sangat lah beragam. Hal ini 

ditunjukan dengan berbagai profesi seperti intelektual, pedagang, buruh, 

guru dan sebagainya yang terjadi dalam kepemimpinan partai politik saat 

masa kolonial dan masa kemerdekaan. Perkembangan kepemimpinan 

partai politik di Indonesia sangatlah marak saat ini adalah banyaknya 

pengusaha yang menjadi pemimpinan politik. Fenomena kemudian 

terjadi yaitu kemunculan Hary Tanoesoedibjo yang merupakan 

pengusaha media sebagai Ketua Umum Partai Perindo bahkan 

mendirikan partai politik tersebut. Hubungan kepemimpinan pengusaha 

media dan partai politik mulai dipertanyakan. Maka untuk menjawab 

pertanyaan tersebut digunakanlah teori kepemimpinan politik J. M. Burn 

yang mengidentifikasikan kepemimpinan politik menjadi dua yaitu 

kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama- sama meneliti tentang para 
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pengusaha yang terjun dunia politik. Tetapi penelitian ini mempunyai 

perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Faktanya penelitian yang 

sekarang lebiih terfokus pada faktor seorang pengusaha dapat dipilih 

sebagai Bupati Kebumen.  

4. Selanjutnya penelitian yang dikaji oleh Muhammad Ali Azhar   (Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana,2015)   pengusaha dan 

politik ialah “Relasi Pengusaha-Penguasa dalam Demokrasi” yang 

dimana penelitian lebih ditekankan pada fenomena “Rent Seeker” 

pengusaha jadi penguasa. Kisah tentang pengusaha yang menerobos 

kekuasaan, baik karena kedekatan, kolusi, maupun peran ganda, 

sesungguhnya telah masuk dalam kajian ekonomi politik sejak dulu. 

Pembahasan ini pertama kali dilakukan oleh Anne Krueger pada tahun 

1973, yang membuat makalah mandiri dari karya Gordon Tullock. Teori 

yang mengkaji masalah itu dikenal dengan sebutan teori perburuan rente 

ekonomi ("Theory of Economic Rentseeking"). Teori tersebut 

menjelaskan fenomena perilaku pegusaha untuk mendapatkan lisensi 

khusus, monopoli dan fasilitas lainnya dari pihak yang berwenang, yang 

mempunyai kekuasaan atas bidang tersebut. Dengan lisensi khusus, 

maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk pasar. Karena itu, 

perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan perilaku 

antipersaingan atau menghindari persaingan.Seiring dengan alasan 

sistem ekonomi politik modern dewasa ini, domain negara harus dipisah 

dari domain swasta. Masing-masing memiliki ciri dan karakteristik 
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berbeda serta diatur dengan aturan main yang berbeda pula. Campuraduk 

keduanya menyebabkan kedua sistem tersebut mengalami distorsi, yang 

akan berujung pada ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, monopoli, dan 

korporatisme. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan 

persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk 

memengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. 

Dalam praktiknya perburuan rente ekonomi, pelaku usaha mengundang 

kekuasaan atau memengaruhi kekuasaan untuk mengambil dari suatu 

nilai yang tidak dikompensasi.  Mencermati karakter pengusaha 

pragmatis yang tumbuh melekat pada pengusaha sangat bersinergi 

dengan iklim politik koruptif, apalagi di negara yang penegakan 

hukumnya belum benar-benar dapat diwujudkan, partai politik dan 

lembaga perwakilan rakyat belum berfungsi sebagaimana mestinya, dan 

belum profesional dan imparsialnya birokrasi dalam memelihara etik dan 

nilai-nilai yang dapat mendukung fungsinya sebagai lembaga pelayan 

publik. Hal ini dikhawatirkan struktur kekuasaan politik tidak dapat 

menjamin berfungsinya mekanisme saling kontrol di antara lembaga-

lembaga politik sehingga yang terjadi adalah penyelewengan mandat 

rakyat untuk kepentingan bisnis. Tradisi politik uang (money politics), 

baik secara etis maupun secara politis tidak dibenarkan. Secara etis, 

politik uang dalam pilkada mengingkari tiga hal yang paling esensial; 

pertama, politik uang mengingkari cita-cita etis masyarakat untuk 

membentuk, mengembangkan dan mengelola pemerintahan yang 
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demikratis. Tatanan pemerintah yang demikratis, akuntabel dan 

berkeadilan hanya bisa berdiri diatas sendi-sendi integritas kandidat yang 

baik, kebebasan rakyat untuk menentukan pilihan, kejujuran (fairness) 

dalam berkompetisi. Tanpa itu, karakter pemerintahan yang demikratis 

akan sulit terwujud. Pemerintahan yang dihasilkan ketidak jujuran pasti 

bersifat otoriter, represif, tidak transparan dan menutup partisipasi 

masyarakat secara terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Kedua, politik uang dapat mendistorsi kualitas calon kepala daerah. 

Kandidat yang mempunyai uang yang banyak dengan sumber yang tidak 

jelas dapat mengelabui konstituen. Dengan kesadaran politik masyarakat 

yang masih sangat lemah (masih berada pada budaya politik antara 

subyek dan parochial) uang dapat dapat diterima sebagai tawaran yang 

menggembirakan, apalagi yang diusungmasalah kemiskinan yang akut. 

Dalam situasi demikian, uang dipandang sebagai dewa penyelamat yang 

dapat mengeluarkan masyarakat dari tuntutan pemenuhan kebutuhan 

sesaat.  Ketiga, aktor-aktor yang bermain didalam pilkada secara etis 

dipandang sebagai orang-orang yang memiliki niat, cita-cita dan tujuan 

yang mulia (good ethics). Dengan menggunakan uang, aktor-aktor ini 

melukai niat baiknya sendiri (bad ethics). Menjadi kepala daerah bagi 

mereka sebagai “alat produksi capital” ang bisa menghasilkan uang 

sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, tujuan untuk menjadi kepala 

daerah bukan untuk menjamin pertumbuhan demokrasi, ekonomi, 

kesejahteraan dan keadilan masyarakat, tetapi untuk mengakumulasi 
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kekayaan sebanyak-banyaknya, untuk diri sendiri, keluarga dan anak 

cucu. Persamaan dari penelitian ini adalah adanya relasi atau hubungan 

antara pengusaha dan kekuasaan. Dan apa penyebab pengusaha tersebut 

mau terlibat dalam kekuasaan dalam hal ini menjadi Bupati Kebumen 

adapun perbedaanya adalah tidak adanya upaya strategi politik untuk 

mencapat kekuasaan tersebut oleh pengusaha. Dan di penelitian sekarang 

itu lebih menekankan pada proses pencalonan pengusaha oleh partai 

politik.   

5. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh 

Mukhtarul Ihksan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Syiah Kuala,2016) yaitu tentang “Keterlibatan Pengusaha dalam 

Pemilukada Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Tentang Pemilihan dan 

Kepemimpinan T.Alaidinsyah Sebagai Bupati Aceh Barat Untuk Periode 

2012-2017)”. Adapun dalam penelitian ini lebih mefokuskan pada satu 

seseorang pengusaha yang mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Barat 

selain itu juga dalam penelitiannya lebih mendeskripsikan seseorang 

pengusaha yang mencalonkan diri sebagai Bupati aceh barat. Selain itu 

juga, dalam penelitian mefokuskan juga adanya politik uang tidak dalam 

masa kampanye pemilukada di Aceh Barat. Adapun kesamaan dalam 

penelitian ini yaitu apa yang melatarbelakangi Seorang Pengusaha 

mencalonkan diri sebagai Bupati. Dan perbedaan dalam penelitian ini 

adalah obyek yang diteliti adalah tokohnya. Sedangkan penelitian yang 

sedang dijalani mendeskriptifkan tiga tokoh yang mencalonkan Bupati. 
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Dan penelitian yang sekarang juga menekankan pada faktor penyebab 

pengusaha mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen, dan 

bagaimana proses pencalonan pengusaha tersebut menjadi seorang calon 

Bupati Kebumen oleh partai politik.  

6. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh 

Muhammad Williams Rahaditama Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam penelitian yang berjudul 

Analisis Kinerja Kepala Daerah Berlatar Belakang Pengusaha: Wujud 

Reformasi Sektor Publik Di Indonesia Abstraksi Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang kinerja Pemerintah 

Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha 

dan nonpengusaha ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga untuk menilai kinerja 

Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih baik dibandingkan 

dengan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, 

dan IPM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 

(kabupaten/kota) di Indonesia. Adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Di Jawa 

Tengah terdapat 35 Kabupaten dan Kota, sedangkan D.I. Yogyakarta 

memiliki 5 Kabupaten dan Kota. Metode pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pendekatan judgement sampling. Metode 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Independent Sample 
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t-test. Selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah kedua dengan 

membandingkan nilai mean dari masing-masing variabel. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara kinerja Kepala Daerah yang berlatar belakang 

pengusaha dibandingkan dengan non-pengusaha yang ditinjau dari 

pertumbuhan PAD, PDRB, tingkat kemiskinan, dan IPM. Hasil dari uji t 

dari semua variabel menunjukkan nilai p-value diatas > 0,05 (α) sehingga 

semua H0 diterima dan hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung 

secara statistik. Namun pada rumusan masalah kedua, diperoleh hasil 

Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih 

baik dibandingkan dengan non-pengusaha ditinjau dari PAD, PDRB, 

tingkat kemiskinan dan IPM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean yang 

dimiliki Kepala Daerah berlatar belakang pengusaha lebih besar 

dibanding non-pengusaha, terkecuali mean variabel tingkat kemiskinan. 

Dalam penelitian ini lebih menganalisa kinerja Kepala Daerah yang 

terpilih yang berlatarbelakang  pengusaha dan non pengusaha sedangkan 

penelitian sekarang lebih menjelaskan pencalonan pengusaha dalam 

pemilihan calon bupati kebumen.  

7. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh Irmati 

dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  

mengkaji tentang Analisis Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil 

Walikota Balikpapan Oleh Partai Golkar Pada Pemilihan Kepala Daerah 

Kota Balikpapan Tahun 2015 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen calon walikota dan 

wakil walikota Balikpapan yang dilakukan oleh partai golkar kota 

Balikpapan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis data model interaktif 

Matthew B. Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana untuk 

mengethui proses perekrutan calon kepala daerah sehingga dapat 

mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen calon walikota dan 

wakil walikota Balikpapan yang dilakukan oleh Partai Golkar. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sebelum proses 

rekrutmen dilakukan terlebih dahulu dibentuk tim penjaringan dimana 

tim penjaringan adalah tim yang terdiri dari orang-orang golkar di DPD 

Golkar Balikpapan yang telah dipilih oleh DPP. Kemudian sebelum 

penetapan calon dilakukan, proses rekrutmen yang harus dilalui adalah 

proses penjaringan, dimana didalamnya dilaksanakan proses seleksi 

bakal calon baik dari internal partai golkar dan eksternal partai golkar. 

Dalam pelaksanaan penjaringan DPD partai golkar didasarkan atas 

peraturan organisasi Nomor:JUKLAK-1/DPP/GOLKAR/II/2015 

tentang penetapan pasangan calon gubernur, bupati dan walikota dari 

Partai Golongan Karya. Dalam penetapan akhir, Partai Golkar 

menetapkan mengusung pasangan Andi Burhanuddin Solong sebagai 

calon walikota dan Abdul Hakim Rauf sebagai calon wakil walikota 

Balikpapan dari Partai Golkar adapun dari penelitian ini lebih  

menjelaskan bagaimana proses rekrutmen walikota Balikpapan  yang 
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dilakukan oleh Partai Golkar, dan kesamaan penelitian ini adalah adanya 

proses rekrutmen politik dari kalangan pengusaha dan perbedaan dengan 

penelitian sekarang adalah lebih menonjolkan keterkaitannya antara 

pengusaha maupun partai politik dalam proses pencalonan bupati 

kebumen dengan  di analisa menggunakan teori perspektif rente 

ekonomi.    

8. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh Mark 

J. Roe dan penelitian tersebut menjelaskan tentang Faktor Penentu Politik 

Tata Kelola Perusahaan: Konteks Politik, Dampak Korporat, Hak Cipta, 

2003, Oxford dan New York: Oxford University Press. Dalam penelitian 

melibatkan antara pengusaha yang menjadi donatur dalam pemilihan 

umum, lebih lanjut penelitian juga menjelaskan keterkatannya pengusaha 

yang sudah memiliki wewenang kekuasaan dan juga memiliki 

perusahaannya hal ini bisa menimbulkan  korupsi politik di dalam tubuh 

pemerintahan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

keterlibatan pengusaha dalam pemerintahan, sedangkan perbedaan 

dalam penelitian sekarang adalah lebih menjelaskan faktor yang 

memengaruhi pengusaha mencalonkan sebagai calon bupati kebumen.  

9. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh Lia 

Wulandari Peneliti Perludem pada tahun 2014 judul penelitiannya adalah 

politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah Sejak 

diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, terjadi perubahan dalam tata cara pemilihan kepala 
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daerah. Berbeda dengan undangundang sebelumnya dimana kepala 

daerah hanya dipilih melalui pemilihan di parlemen daerah sebagai 

representasi rakyat (DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi), 

Undang-undang baru ini merubah sistem tersebut menjadi pemilihan 

secara langsung oleh rakyat. Perubahan tersebut dilakukan sebagai kritik 

terhadap hak dan kewenangan DPRD pada masa pemerintaha orde baru, 

karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk memilih dan mengawasi 

gubernur, bupati, dan walikota dan rawan dengan politik uang.1 Proses 

pemilihan kepala daerah juga berkaitan dengan upaya memenangkan 

kompetisi elektoral secara legal, ekstra-legal maupun ilegal. Namun, 

pada prakteknya, perubahan peraturan hukum dan sistem pemilihan serta 

kampanye  secara langsung tersebut ternyata juga tidak serta merta 

membuat pemilu bebas dari manipulasi, korupsi serta penggunaan 

instrumen kekerasan. Sejak pertama kali diselenggarakannya pemilihan 

kepala daerah secara langsung hingga sekarang (tahun 2005-2013), 

modus-modus pelanggaran, kecurangan dan manipulasi dalam pemilihan 

umum maupun pemilihan kepala daerah tetap marak terjadi. Kecurangan 

pemilu berdampak pada melemahkan nilai-nilai demokrasi, mendistorsi 

dan mendelegitimasi proses pemilu, melemahkan akuntabilitas (partai) 

politik serta menghadirkan politisi pelaku korupsi dan biaya politik yang 

tinggi. Permasalahan banyak muncul terkait dengan persoalan dana 

kampanye misalnya seperti masalah politik uang yang semakin marak, 

penegakan hukum dan kode etik penyelenggara yang tidak berjalan 
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dengan baik, pemborosan anggaran penyelenggaraan, kasus korupsi yang 

banyak menjerat kepala daerah.  

10. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh 

Ratnia Solihah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Padjajaran  pada tahun 2016 dan penelitiannya yang berjudul Pola Relasi 

Bisnis Dan Politik  di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking 

Pola relasi bisnis dan politik dalam periode reformasi adalah salah satu 

bentuk transformasi dari pola relasirelasi bisnis dan politik pada masa 

Orde Baru. Relasi ini melibatkan aktor-aktor pada sektor politik dan 

ekonomi melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membagi 

sumber-sumber daya negara, dimana praktek pencarian rente dilakukan 

secara terbuka dalam rezim demokrasi. Pencarian rente dalam periode 

reformasi ditransformasikan melalui pergantian rezim, dari rezim 

otoritarian Orde Baru ke rezim demokratis pada periode reformasi. 

Dalam proses transformasi tersebut, pencarian rente berkembang tidak 

hanya diantara aktor-aktor ekonomi dan politik atau pemerintah di 

tingkat pusat namun juga meluas kepada aktoraktor di tingkat lokal. 

Perubahan dalam relasi kekuasaan dari pusat ke daerah mengubah peta 

korupsi yang dulu tersentralisasi menjadi menyebar ke area yang lebih 

kecil. Pola relasi bisnis dan politik bertransformasi melalui reorganisasi 

aktor-aktor bisnis pada masa Orde Baru kepada situasi politik saat ini 

dalam rangka mengontrol sumber-sumber daya ekonomi;  kemunculan 

bisnis-bisnis baru sebagai kekuatan ekonomi baru; dan kehadiran aktor-
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aktor politik/pemerintahan yang masih didominasi oleh relasi-relasi 

kekuasaan yang predatorial dan klientelisme. 

11. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh 

Konstantinos Angelopoulosa and George Economidesb, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Glasgow, Glasgow G12 8RT, Inggris pada tahun 

2007. Dalam hal ini penelitian berjudul Kebijakan Fiskal, Rent Seeking 

and Growth di bawah Teori Ketidakpastian Pemilihan dan Bukti dari 

OECD Kami membangun model pertumbuhan ekonomi secara umum 

dan kebijakan fiskal yang dipilih secara optimal, di mana individu 

bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari pengeluaran 

pemerintah dan dua partai politik bergantian berkuasa sesuai dengan 

ketidakpastian pemilihan eksogen. Prediksi utamanya adalah 

ketidakpastian tentang sisa kekuasaan menghasilkan peningkatan 

pengeluaran fiskal, yang pada gilirannya mendistorsi insentif dengan 

mendorong individu menjauh dari pekerjaan produktif ke kegiatan 

pencarian rente; Kemudian, insentif terdistorsi melukai pertumbuhan. 

Skenario ini mendapat dukungan empiris dalam dataset 25 negara OECD 

selama periode 1982-1996. Secara khusus, ketidakpastian tentang sisa 

kekuasaan menyebabkan saham pemerintah yang lebih besar dalam 

PDB, yang pada gilirannya memberikan dampak buruk pada indeks 

ICRG yang mengukur insentif dan ini buruk bagi pertumbuhan. Adapun 

persamaan dalam penelitian ini adalah memiliki objek penelitian tentang 

pengusaha yang mencoba melakukan pemburuan rente di dalam tender 
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proyek pemerintahan sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah 

tidak meneliti pencalonan pengusaha dalam terjum dunia politik.  

12. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh Fadel 

Muhammad Tahun 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sriwijaya adapun judul penelitiannya Strategi Dan 

Pemasaran Politik Dari Kedua Pasangan Calon Untuk Memenangkan 

Pemilukada Di Kota Bitung Tahun 2010. Produk politik kepada pasar 

adalah identitas khas dan konsisten dari kontestan dihadapan pemilih. 

Mengenai pendekatan produk politik kepada pasar menurut Nursal, 

sebuah kontestan harus memiliki produk yang sesuai dengan aspirasi 

pemilih. Tetapi harus disadari bahwa produk yang berkualitas tersebut 

tidak begitu saja diminati para pemilih. Banyak hal yang menjadikan 

pemilih bersikap demikian, misal terlalu banyaknya kontestan yang 

dianggap berkualitas sehingga sulit sekali bagi pemilih untuk melihat 

kontestan mana yang lebih berkualitas. Agar memudahkan pengenalan, 

sebuah kontestan perlu menciptakan identitas khas dan konsisten berupa 

nama, logo, disain visual dan ciri-ciri lainnya sebagai alat identifikasi 

kontestan tersebut sekaligus membedakan diri dengan kontestan lainnya. 

Dengan bahasa lain, produk politik diartikan sebagai figur, visi-misi dan 

identitas lainnya yang membedakan seorang kontestan dengan kontestan 

lainnya. Mengenai figur dari calon Walikota Hanny Sondakh, dikenal 

dimasyarakat merupakan sosok seorang Pengusaha sukses Kota Bitung 

yang memiliki beberapa perusahan besar yang bergerak di bidang 
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Perikanan Laut, seperti PT. Sari Cakalang. Sebagai pengusaha, ia dinilai 

masyarakat sangat dermawan yang banyak membantu masyarakat. Marly 

Pamaruntuan, seorang warga Kelurahan Apela satu, mengakui bahwa 

Hanny Sondakh telah membantu warga dengan menyumbang dana besar 

dalam pembangunan gedung Gereja setempat. “Sebelum Hanny Sondakh 

menjadi walikota, beliau telah melakukan banyak aktivitas sosial pada 

masyarakat Kota Bitung, karena kepedulian bapak Sondakh, maka saya 

sangat mendukungnya dan memilihnya menjadi Walikota Kota Bitung”, 

Ungkap Marly. Demikian tokoh Hanny Sondakh dalam opini masyarakat 

telah dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan warga, berjiwa sosial, dan 

tokoh yang kharismatik. Mereka menilai juga bahwa Hanny Sondakh 

adalah seorang figur yang diterima oleh semua golongan agama, karena 

Ia membantu kelompok-kelompok agama seperti pembangunan Gereja, 

Masjid, dan Klenteng. Karena itu, berdasarkan dedikasinya terhadap 

masyarakat Kota Bitung, maka bisa terpilih untuk kedua kalinya menjadi 

walikota kota Bitung. Belum lagi sosok dari seorang Hanny Sondakh 

yang mengabdikan diri bagi daerah dan tidak menerima gaji sebagai 

walikota pada periode sebelumnya dan dengan kenyataan di lapangan 

beliau merupakan pengusaha yang sukses, sehingga semakin mendukung 

opini masyarakat bahwa beliau merupakan sosok yang bersih. 

Masyarakat sudah terpolarisasi bahwa seorang Hanny Sondakh dalam 

mengemban jabatannya pasti tidak akan melakukan pencurian terhadap 



40 
 

 

 

uang rakyat, mengingat beliau memiliki sumber daya kekayaan yang 

besar sebelum mencalonkan diri sebagai Walikota. 

13. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh James 

R Situmorang pada tahun 2010 yang berjudul Beberapa Keterkaitan 

Antara Politik dan Bisnis Perusahaan sebagai organisasi bisnis tidak bisa 

berjalan sendiri. Perusahaan masih dan akan selalu tergantung kepada 

banyak pihak. Perusahaan membutuhkan konsumen untuk membeli 

produknya, perusahaan membutuhkan pemasok barang, perusahaan juga 

membutuhkan peran Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyi 

kewenangan dalam membuat Peraturan-peratutan yang berkaitan dengan 

bisnis. Misalnya, pajak perusahaan ditetapkan oleh Pemerintah harus 

mempertimbangkan apa yang akan didapat oleh perusahaan dan juga 

Pemerintah. Dalam hal bisnis ekspor -impor, peraturan-peraturan yang 

dibuat Pemerintah selayaknya tidak menghambat perusahaan yang 

melakukan kegiatan ekspor-impor. Dalam hal kepentingan bisnis, para 

pelaku bisnis atau disingkat pebisnis di Indonesia seringkali harus 

berurusan dengan pelaku politik atau politikus. Politikus yang dimaksud 

adalah orang yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 

era reformasi, maka peran DPR sebagai institusi politik berupa badan 

legislasi meningkat tajam. Untuk membuktikan DPR bukan macan 

ompong seperti pada era Soeharto, banyak sekali aktivitas bernegara 

yang harus melewati atau bahkan mendapat izin DPR. Pemilihan pejabat 

tinggi Bank Indonesia, pemilihan anggota KPU, Komisi Yudisial, 



41 
 

 

 

Kapolri, Panglima TNI dan bahkan juga untuk urusan berbagai macam 

proyek seperti alih fungsi hutan lindung, pembangunan dermaga, 

bandara dan sebagainya. Belum lagi fungsi DPR sebagai badan yang 

membuat Undang-Undang bersama Pemerintah. Untuk kepentingan 

bisnis, beberapa pebisnis acapkali melakukan lobi kepada (anggota) 

DPR. Seringkali lobi yang dilakukan kebablasan dengan melakukan suap 

kepada anggota DPR Lihat saja kasus yang menyeret Al Amin Nasution, 

Sarjan Tahir, Yusuf Emir Faisal, Abdul Hadi Djamal dan Bulyan Royan 

ke pengadilan karena tuduhan korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena 

pebisnis yang berkepentingan dengan proyek-proyek Pemerintah 

berusaha memuluskan izin proyeknya dengan cara memberi imbalan 

kepada anggota-anggota DPR yang sudah disebutkan sebelumnya. Al 

Amin Nasution tersangkut kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten 

Bintan, Kepulauan Riau. Al Amin dituduh menerima suap dari Sekretaris 

Daerah Kabupaten Bintan Azirwan. Meskipun dalam kasus ini tidak ada 

penbisnis yang terlibat untuk diadili namun alih fungsi hutan lindung 

tersebut kemungkinan bermotif bisnis. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti pengusaha yang terjun dalam dunia politik. 

sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang yakni pengusaha yang 

terjun dunia politik adalah posisinya di ranah eksekutif bukan legislatif.  

14. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh I 

Made Sendra dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana tahun 2014 

penelitiannya berjudul Hubungan Segitiga Antara Birokrat Pengusaha 



42 
 

 

 

Dan Politikus Partai Demokrasi Libral (Jimintoo) Dalam Pemilihan 

Umum Di Jepang. Di Jepang, setelah Perang Dunia Kedua, kelompok 

penekan berasal dari perusahaan besar, yang memiliki peran penting 

Redevelop industri Jepang. Karena kenyataan bahwa mereka terlibat 

dalam membangun kebijakan ekonomi Sejak 1950, gaya hidup politik 

dinyatakan sebagai meskipun dominasi kekuatan segitiga, seperti; itu 

Politisi Partai Demokrasi Liberal (LDP), birokrat, dan pengusaha. 

Pengusaha (industrialis) sebagai satu kelompok penekan ingin 

mengendalikan pemerintah partai yang berkuasa untuk memberikan 

keuangan politik. Kelompok penekan, seperti, Zaikei (kelompoknya dari 

perusahaan besar), mereka mendapat kelonggaran sepihak dalam hal 

peraturan, izin dan tindakan. Meski begitu, segitiga Hubungan itu tidak 

permanen karena pertumbuhan ekonomi  telah membuat polusi dan 

urbanisasi. Hal itu membuat kontradiksi Kepentingan politis. Orang-

orang Jepang dituntut politisi LDP dan birokrat untuk menahan polusi 

dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup. Itu kelompok 

tekanan menggunakan banyak cara untuk mempengaruhi dan 

mengendalikan kebijakan pemerintah dengan membuat Dewan 

Penasehat (Shingikai) yang terdiri dari profesional dan orang awam. 

Skandal kolusi, korupsi dan sogok datang ke depan yang melibatkan 

mantan perdana menteri Jepang yang berasal dari politisi LDP. Mereka 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (a) budaya Jepang dan politisi 

moralitas; (b) sistem pemilihan DPR Jurnal Kajian Budaya Vol. 10. No. 



43 
 

 

 

20, Juli 2014  anggota perwakilan; (c) persaingan di antara Fraksi LDP 

menjadi presiden LDP, yang memiliki kesempatan untuk menjadi 

perdana menteri Jepang. Persamaan dari penelitian sama-sama mengkaji 

pengusaha yang terjun dalam dunia politik, adapun perbedaan dari 

penelitian ini dengan yang sekarang lebih dalam obyek pengusaha yang 

diteliti.  

15. Penelitian mengenai Pengusaha dan Politik juga pernah dikaji oleh M. 

Uhaib As’ad FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) 

Banjarmasin Tahun 2016 Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan 

Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di 

Kalimantan Selatan) Munculnya problem demokratisasi karena masih 

kuatnya perilaku predator oligarki (predatory oligarchy) sebagai warisan 

Orde Baru yang terdesentralisasi di daerah. Para aktor lokal telah 

memanfaatkan perubahan institusi kekuasaan untuk tetap bertahan dalam 

pola patronase. Perilaku predatoty oligarchy ini setidaknya dapat 

dijelaskan tiga faktor, antara lain: Pertama, para aktor yang menguasai 

perekonomian saat ini perilaku politiknya (political behaviour) relatif 

sama dengan aktoraktor era Orde Baru. Kedua, pola relasi kuasa antar 

aktor, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal sama-sama 

berwatak predatoris. Ketiga,pola pendekatan yang digunakan para aktor 

lokal dalam menjalankan kekuasaan menggunakan institusi kekuasaan 

dan birokrasi melakukan praktik rent-seeking (perburuan rente). 

Perpaduan dari ketiga hal tersebut melahirkan kontinuitas yang berujung 
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berpola elite capture corruption di tingkat lokal. Di era desentralisasi 

yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) langsung 

menjadi arena kontestasi para aktor lokal membangun patronase dan 

berinvestasi politik sebagai donatur bagi kandidat Kepala Daerah. Calon 

kepala daerah yang berhasil terpilih akan memberikan konsesi ekonomi 

sebagai balas jasa politik melalui pemberian proyek-proyek infstruktur 

dan fasilitas ekonomi lainnya yang telah berperan sebagai political 

broker dalam pemilihan kepala daerah (As’ad, 2013). Kalimantan 

Selatan sebagai daerah yang kaya sumber daya alam khususnya sektor 

pertambangan menjadi arena persekongkolan membangun jaringan 

bisnis politik antara penguasa daerah dengan pengusaha tambang. Para 

aktor dan kelompok kepentingan saling mempertemukan sumber daya 

(exchange resources). Di tengah trend kapitalisme global(global 

capitalism), Kalimantan Selatan menjadi “the golden boy” yang 

menggiurkan bagi para investor. Pemerintah Daerah melalui sejumlah 

kebijakan atau regulasi telah memberikan kemudahan bagi para investor 

untuk berinvestasi dalam industri ekstraktif tersebut. Dalam konteks 

makro, kehadiran para investor dalam industri ekstraktif telah 

menempatkan daerah ini sebagai arena persekongkolan para aktor 

(daerah dan pusat). Pada kasus pertambangan batubara di Kalimantan 

Selatan, seiring dengan terbukanya pasar batubara yang lebih luas baik 

pasar domestik maupun pasar luar negeri terus meningkat. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan tahun 2013 produksi 
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batubaranya pada tahun kedua adalah 65.086.681,82 metrik ton. 

Sebagian besar produksi batubara tersebut dihasilkan oleh perusahaan 

besar dengan modal asing (PMA) seperti PT Arutmin dan PT Adaro 

Indonesia. Dengan 29 PKP2B dan 380 kuasa pertambangan (KP) yang 

mengkapling sekitar 1,8 juta hektare lahan di Kalimantan Selatan 

(sepertiga luas Kalsel yang mencapai 3,7 juta hektare) telah menjadi 

sebuah permasalahan serius yang berkepanjangan, terutama menyangkut 

aspek ingkungan. Kalimantan Selatan sebagai penghasil batubara sebesar 

78 juta ton pertahun ternyata 70% batubara itu diekspor ke luar negeri, 

29% dikirim ke pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan telah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai 

andalan utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang berlangsung 

selama ini. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan 

Selatan, pada tahun 2009, membuat kebijakan untuk mengizinkan 

dibukanya suatu usaha pertambangan batubara di sejumlah kabupaten, 

misalnya izin PKP2B PT.Mantimin Coal Mining, walaupun mendapat 

penolakan dari Pemerintah Daerah setempat, begitu pula dengan adanya 

izin eksplorasi 6 kuasa pertambangan (KP) di Pulau Laut, Kabupaten 

Kotabaru yang juga mendapat penolakan dari warga setempat. Hal ini 

seolah menjadi bukti bahwa sebenarnya masyarakat menyangsikan 

bahwa pertambangan batubara yang dikatakan akan mensejahterakan 

masyarakat sekitar hanya sebuah mitos. Eksploitasi terhadap 

pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilakukan oleh beberapa 
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perusahaan besar, menengah,dan skala kecil (koperasi) serta perorangan. 

Perusahaan pertambangan batubara terdiri dari perusahaan pemegang 

izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) 

dan perusahaan atau koperasi pemegang izin, kuasa pertambangan (KP), 

pengelola pelabuhan, para trader, dan eksportir. Eksploitasi 

pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dalam trend kapitalis 

global (investor asing), kapitalis nasional, dan kapitalis lokal memiliki 

nilai strategis yang menggiurkan untuk menguasai ekonomi 

pertambangan. Oleh karena itu, bisa dipahami posisi Kalimantan Selatan 

sebagai penghasil tambang batubara terbesar kedua setelah Kalimantan 

Timur menjadi arena perebutan aktivitas ekonomi oleh sejumlah 

perusahaan pertambangan lokal, nasional, maupun investor asing. 

Sampai saat ini, walaupun aktivitas pertambangan batubara telah 

berlangusung selama puluhan tahun ternyata belum memberikan dampak 

ekonomi secara signifikan bagi rakyat Kalimantan Selatan. Aktivitas 

ekonomi pertambangan batubara lebih banyak dinikmati oleh para aktor, 

baik aktor lokal maupun aktor yang berada di pusat di Jakarta yang 

memiliki jaringan bisnis dengan aktor yang ada di Kalimantan Selatan. 

Aktivitas pertambangan batubara tidak hanya dilihat dalam perspektif 

aktivitas ekonomi, akan tetapi juga dalam konteks jaringan bisnis politik. 

Bila diamati, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan 

menjadi instrumen membangun jaringan bisnis politik (business politic 

network) dalam landscape Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, para 
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aktor ber-lomba-lomba mereposisi diri masuk dalam lingkaran 

kekuasaan, misalnya menjadi tim sukses atau sponsor dana politik dalam 

proses Pilkada (As’ad, 2013). Proses Pilkada yang diwarnai praktik 

persekongkolan politik dan bisnis, jika dalam penyelenggaraan 

pemerintahan pasca Pilkada, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih 

memberikan loyalitasnya kepada para klien politik (political client) dan 

klien bisnisnya (business client) dari pada (konstituen). Proses Pilkada di 

era kapitalisasi politik berkaitan erat dengan biaya politik. Pada 

perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) 

akan berperan sebagai pemerintah bayangan (shadow government) 

dalam terminologi White (1996) atau bos lokal (local bossism) dalam 

terminologi Sidel (Sidel, 2013). Pemerintah bayangan dan bos lokal akan 

mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau 

gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam pengelolaan 

pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah. 

Hal ini terjadi karena penguasa daerah yang terpilih dalam proses 

pemilihan kepala daerah, para pengusaha tambang memiliki andil besar 

dalam hal dukungan dana (suppoting financial) untuk memenangkan 

sang calon penguasa dalam proses Pilkada. Di tengah kapitalisasi pasar 

demokrasi, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang menjadi 

calon kepala daerah semakin menjadikan pasar demokrasi semakin 

terbuka dan bernilai mahal di tengah pragmatisme politik rakyat. Pada 

kasus pilkada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, isu pilkada dan 
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konsesi pertambangan sangat erat hubungannya sebagai bentuk relasi 

kuasa dan sekaligus menjadi political marketing dan strategi untuk 

memenangkan salah satu kandidat kepala daerah. Di tengah jaringan 

bisnis politik, posisi partai politik di Kalimantan Selatan lebih banyak 

dikendalikan oleh para pengusaha tambang. Logikanya adalah bahwa 

dengan mengendalikan partai politik sebagai ketua atau memiliki posisi 

strategis di partai secara otomatis akan memiliki posisi tawar secara 

politik dalam proses landscape politik, khususnya dalam Pilkada. Para 

pengusaha tambang batubara telah menjadikan institusi partai politik 

sebagai strategi membangun relasi kuasa ekonomi dan politik di antara 

para aktor lokal dan pusat. Di era pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar 

mendominasi jagat politik di negeri ini. Pada pasca rezim Orde Baru 

Partai Golkar tidak lagi menjadi kekuatan tunggal atau dominan dalam 

membangun struktur kekuasaan, akan tetapi telah terfregmentasi melalui 

berbagai kekuatan Partai Politik dalam membangun struktur kekuasaan 

politik pada level nasional maupun lokal. Oleh karena itu, pada kasus di 

Kalimantan Selatan, beberapa pengusaha tambang menguasai posisi-

posisi strategis dalam partai. Dengan menguasai partai, maka oligarki 

lokal akan semakin terstruktur karena telah menjadikan partai sebagai 

kartel atau lembaga korporasi ketimbang menjadi katalisator politik 

rakyat. Oleh karena tidak itu para pengusaha tambang yang bermodal 

besar dan memiliki sejumlah perusahaan tambang, demikian pula para 

pensiunan birokrat (bupati dan gubernur) yang memiliki modal besar, 
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berlomba-lomba memperebutkan posisi strategis dalam partai politik 

atau menjadi ketua dari salah satu partai politik. Dengan menguasai 

lembaga demokrasi akan memiliki nilai strategis dan potition bargaining 

bagi para kadidat pejabat publik, baik dari segi kekuatan dana maupun 

dari segi nilai politik.  

C. Kerangka Berfikir  

  Kerangka Berfikir memberikan gambaran umum mengenai 

pemikiran penelitian. Tujuannya mempermudah pembaca memahami isi 

dari penelitian. Hal ini menjadi perlu karena dapat mengarahkan ke alur dari 

penelitian, sehingga kerangka berpikir ditarik berdasarkan suatu landasan 

konseptual, lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar dari 

pemecahan suatu masalah.      

 Keterlibatan pengusaha dalam dunia politik sebenarnya bukanlah 

sesuatu yang baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Elit pengusaha 

Indonesia kadang berfungsi sebagai penguasa. Yoshihara Kunio dalam 

bukunya yang berjudul Kapitalisme Semu di Asia Tenggara berpendapat, 

bahwa kedua kelompok itu (penguasa dan pengusaha) memiliki 

ketergantungan satu sama lain. Dan kondisi ini terjadi di daerah-daerah di 

Indonesia termasuk juga di Kabupaten Kebumen. Terdapat tiga elit 

pengusaha di Kabupaten Kebumen yang memiliki perusahaan yang sangat 

kontributif untuk pembangunan infrastruktur. Dan dari ketiga elit 

pengusaha tersebut mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen beliau 

bernama H. Khayub Muhammad Lutfi, Ir. Muhammad Yahya Fuad dan H. 
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Bambang Widodo, SE, MM. dari ketiga pengusaha tersebut memiliki 

perusahaan, H. Khayub Muhammad Lutfi memiliki perusahaan yang 

bernama PT. SKN Group bergerak dibidang infrastruktur, selanjutnya Ir 

Muhammad Yahya Fuad memiliki perusahaan yang bernama PT. Trada 

Group juga bergerak dibidang infrastruktur dan terakhir H. Bambang 

Widodo, SE, MM memikili perusahaan yang bernama PT Soka Group 

memiliki peran yang sama. Dari ketiga pengusaha tersebut mencalonkan 

diri sebagai calon Bupati Kebumen tersebut didukun oleh beberapa partai 

politik pendukung dianataranya Bapak Khayub Muhammad Lutfi yang di 

sokong tiga partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan 

Karya dan Partai Nasional Demokrat, selanjutnya Bapak Yahya Fuad 

didukung empat partai pendukung yaitu partai Gerindra, Partai Kebangkitan 

Bangsa, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Dan terakhir Bapak 

Bambang Widodo juga didukung dua partai politik yaitu partai PDIP dan 

Partai Hanura.  Melihat hal tersebut tentu memunculkan opini faktor 

penyebab pengusaha tersebut mencalonkan diri sebagai calon Bupati 

Kebumen pada pilkada serentak tahun 2015, untuk menemukan suatu 

permasalahan tersebut atau faktor penyebab pengusaha mencalonkan diri 

sebagai calon Bupati Kebumen dalam pilkada serentak tahun 2015, sebutan 

teori pemburuan rente ekonomi (Theory of Economic Rentseeking). Teori 

tersebut menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan 

lisensi khusus dalam hal ini jabatan sebagai Bupati Kebumen. Dengan 

lisensi khusus, maka dengan mudah pelaku yang lain tidak bisa masuk 
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pasar. Karena itu, perilaku pemburu rente ekonomi biasanya merupakan 

perilaku anti persaingan atau menghindari persaingan. Kekuasaan dipakai 

untuk mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk 

kepentingannya. Namun idealnya sebagai elit pengusaha  tentu harus 

memikirkan kondisi daerah tidak hanya kepentingan pribadi akan tetapi 

kepentingan masyarakat secara luas. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam 

fenomena pengusaha menjadi penguasa. Pengusaha sebagai warga negara 

biasa wajar mempunyai hak-hak politik termasuk terjun dan aktif di partai 

politik. Juga merupakan hal yang wajar dan malah seharusnya mereka yang 

sudah sukses berbisnis juga memikirkan persoalan-persoalan yang lebih 

besar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak perlu ada 

yang dikhawatirkan ketika semua itu berjalan secara transparan dan 

berimbang sehingga demokrasi tetap berjalan secara fair dan sehat. Justru 

itulah yang masih diperdebatkan. Apakah benar demokrasi itu bisa sehat 

kalau politik uang menjadi alat paling efektif. Namun sebaliknya bisa juga 

dipertanyakan, apakah mungkin politik dan kekuasaan itu bisa dipisahkan 

dari uang. Demokrasi membutuhkan elite partai politik, dan para politisi, 

yang jujur dan dapat diterima disegala ruang, tidak sekadar memanfaatkan 

momentum pilkada serentak di Kabupaten Kebumen untuk meraih 

kekuasaan dan kepentingan sesaat, juga melainkan mengakomodasi aspirasi 

rakyat, dan menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat. Namun Elite 

(pengusaha) di partai kerap mempertontonkan logika dan cara kerja sesuai 

dengan kepentingannya.  



52 
 

 

 

  Selanjutnya dalam penelitian ini selain mengetahui faktor penyebab 

dan hal-hal yang melatarbelakangi elit pengusaha tersebut mencalonkan diri 

sebagai calon Bupati Kebumen pada pilkada serentak tahun 2015, juga 

untuk mengetahui strategi politik yang dilakukan pengusaha yang  tersebut, 

dalam hal ini untuk menyalonkan diri sebagai Bupati Kebumen tentu 

memiliki cara-cara khusus agar tujuannya bisa tercapai. Diantaranya dalam 

melakukan komunikasi politik maupun dalam melakukan marketing politik. 

Beberapa hasil studi menunjukan bahwa para pemilih memberikan suaranya 

kepada partai atau kandidat, yang sesuai ideologi politiknya. Artinya, partai 

atau kandidat yang tidak sesuai dengan ideologi politiknya akan 

ditinggalkan. Selanjutnya tidak lupa dalam mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah tidak lupa dalam mengatur strategi politik ada pula marketing politik 

menurut firmansyah didalam bukunya yang berjudul marketing politik ada 

penjelasan 4Ps klasik yaitu :  

1. Product  

  Dalam marketing komersial biasanya dapat dilihat dan 

diraba dalam politik produk meliputi platform partai mapupun 

konsep kerja.   

2. Promotion 

  Berkaitan dengan cara untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat pemilih. Perkembangan teknologi komunikasi 

membuat kandidat yang mencalonkan diri sebagai Bupati di era 

ini menggunakan fasilitas media atau agen iklan dalam 
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membangun citra dan slogan kampanye untuk menarik minat 

masyarakat pemilih. Di era teknologi komunikasi, fasilitas 

televise, radio, dan dunia maya bahkan digunakan sebagai media 

penyampaian pesan politik. Perlu dijadikan sebuah catatan 

bahwa tidak semua media tepat untuk melakukan promosi.  

3. Price  

  Dapat dimaknai sebagai harga yang dibayar kandidat 

mencakup ekonomi, yaitu pengeluaran selama periode 

kampanye.  

4. Place  

  Place disini adalah tempat untuk menghadirkan pesan yang 

hendak disampaikan kandidat harus menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan identifikasi 

segmen dan positioning secara tepat.      

  Untuk itu sejauhmana konsep strategi politik yang dilakukan oleh 

masing-masing pengusaha yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati 

Kebumen pada pilkada serentak tahun 2015 maupun yang 

melatarbelakangi dan faktor yang mempengaruhi pengusaha tersebut 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen dalam pilkada 

serentak tahun 2015. Melihat hal tersebut muncul tujuan pengusaha 

mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kebumen pada pilkada serentak 

tahun 2015.   Lebih jelasnya lagi lihat kerangka berfikir dibawah ini: 
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Pilkada Serentak Tahun 2015  

di Kabupaten Kebumen 

Pengusaha 

H. Khayub Muhammad 

Lutfi SE. 
1) Memiliki Perusahaan 

PT. SKN Group 
2) Didukung Partai 

Politik: 
- PKS  
- GOLKAR 
- NASDEM 

Pengusaha 

Ir. Yahya Muhammad 

Fuad 
1) Memiliki Perusahaan 

PT. Trada Group 
2) Didukung Partai 

Politik: 
- Gerinda 
- DEMOKRAT 
- PKB 
- PAN  

Pengusaha 

Bambang Widodo SE., 

MM. 
1) Memiliki Perusahaan 

PT. Soka Group 
2) Didukung Partai 

Politik: 
- PDIP 
- HANURA 

1. Faktor yang 
memengaruhi 
pengusaha 
mencalonkan diri 
sebagai calon 
bupati kebumen 
pada Pilkada 
Serentak Tahun 
2015  
Teori 
Kalkulasi 

Tujuan Yang Dicapai Sebagai Bupati 

Kebumen 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

3. Strategi Politik 
pengusaha 
mencalonkan 
sebagai Calon Bupati 
Kebumen pada 
Pilkada Serentak 
Tahun 2015  

Teori Marketing 
Politik 
Firmansyah   

2. Faktor yang 
melatarbelakangi 
pengusaha 
mencalonkan diri 
sebagai Calon Bupati 
Kebumen pada Pilkada 
Serentak Tahun 2015 
Teori Pemburuan 
Rente Ekonomi  
Krugger  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Bedasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang 

Pencalonan Pengusaha Sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Serentak 

Tahun 2015. Maka yang menjadi penutup sebagai berikut : Dukungan dari 

tokoh masyarakat   

1. Dukungan dari tokoh masyarakat memang menjadi prioritas Dari 3 

(Tiga) kandidat calon Bupati Kebumen tersebut sama -sama 

menyatakan kalau yang memengaruhi  untuk mencalonkan diri 

sebagai Bupati adanya dukungan dari Tokoh Agama, Paguyuban 

Pengusaha, Partai Politik atau bahkan Pemerintahan Daerah yakni 

Eksekutf maupun Legislatif  

2. Finansial yang memadai untuk mencalonkan diri sebagai calon 

Bupati Kebumen rasa– rasanya memang memerlukan biaya yang 

tidak sedikit walapun didukung oleh para tim pemenangannya akan 

tetapi masing – masing kandidat sudah pasti mengeluarkan uang 

untuk masa kampanye pada pilkada serentak. Dan juga dari 

beberapa pengusaha menyakan bahwa ketika mencalonkan diri 

sebagai Bupati tidak ada kepentingan pribadi melainkan adanya 

kepentingan untuk membangun Kabupaten Kebumen yang lebih 

baik
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3. Strategi politik yang diterapkan oleh masing – masing calon Bupati 

Kebumen yaitu menerapkan marketing politik dan masing – 

masing calon Bupati Kebumen melakukan komunikasi politik 

dengan partai politik untuk menjadi kendaraan politik di pilkada 

Kebumen tahun 2015.  

4. Mahalnya ongkos Pilkada Serentak Tahun 2015 khususnya 

Kabupaten Kebumen dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk 

menjalankan kepengurusan partai, membuat partai tidak bisa 

menafikan kehadiran pengusaha tersebut. Pada perjalanannya, 

dunia bisnis membutuhkan kondisi yang dapat menjamin 

kepentingannya dapat terus berlangsung, pelbagai upayapun terus 

di lakukan untuk melanggengkan kepentingan tidak dapat 

terhindarkan lagi kepentingan bisnis tersebut harus mendapat 

backup yang terbangun dari relasinya dengan dunia politik.  

B. Saran     

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Kepada pengusaha yang terpilih menjadi Bupati Kebumen 

diharapkan untuk tidak melakukan praktek-praktek pemburuan 

rente. Yakni memanfaatkan perusahaannya untuk dijadikan 

tender pembangunan pemerintah kabupaten kebumen. agar 
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2. Nantinya tidak menimbulkan praktek-praktek korupsi di 

lingkungan pemerintah kabupaten kebumen.   

3. Untuk partai politik kedepan bisa menemukan kader-kader yang  

dijadikan bupati itu tidak hanya memiliki kondisi finansial yang 

cukup saja. Tapi mampu menemukan kader-kader yang 

berkualitas dan berintegritas yang dicalonkan sebagai calon 

bupati kebumen.  

4. Diharapkan kepada pengusaha yang sudah terpilih sebagai 

Bupati Kebumen agar dapat melaksanakan kepentingan rakyaT 

dan lebih mengutamakan masyarakat Kebumen. 
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