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ABSTRAK 

Ika Widia Wati, 2018, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, Local bossism dalam 

Dinamika Politik Lokal di Indonesia (Studi Kasus Kekuasaan Politik 

Sutrisno di Kabupaten Kediri).  

Tim Pembimbing: Ahmad Zaki Fadlur Rahman, S.IP., M.A. dan Rachmat 

Gustomy, S.IP. M.IP.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengupas lebih dalam bagaimana fenomena 

politik paska digulirkannya wacana desentralisasi di Indonesia khususnya pada 

ranah daerah. Fenomena politik yang muncul ini salah satunya dianalisis dengan 

karakteristik konsep local bossism yang digaungkan oleh John. T. Sidel. Dalam 

konsepsinya, karakter pemerintahan daerah tradisional ini adalah dengan 

mengangkat kroni dalam jabatan publik, mendominasi proyek dan peraturan 

pemerintah, membangun mesin politik dan melakukan intimidasi politik. Dalam 

penelitian ini, Kabupaten Kediri menjadi fokus lokasi politik dan arena penelitian 

dengan kekuasaan Sutrisno sebagai satu unit analisis tunggal yang akan dikupas 

menggunakan konsepsi local bossism yang sudah peneliti bangun. Metode yang 

peneliti gunakan adalah metode kualitatif studi kasus dan penelitian ini akan 

menggambarkan bagaimana peran Sutrisno sebagai bos lokal di Kabupaten 

Kediri. 

Kata Kunci: Local bossism, Sutrisno, Kabupaten Kediri 
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ABSTRACT 

Ika Widia Wati, 2018, Government Studies Program, Faculty of Social and 

Political Sciences, Brawijaya University of Malang, Local bossism in Local 

Political Dynamics in Indonesia (Case Study of Political Power Sutrisno in 

Kediri Regency). Supervisor Team: Ahmad Zaki Fadlur Rahman, S.IP., M.A. 

and Rachmat Gustomy, S.IP. M.IP.  

This research is intended to explore more deeply how the political phenomenon 

after the rolling out of decentralization discourse in Indonesia, especially in the 

local area. This emerging political phenomenon is one of them analyzed with the 

characteristics of local bossism concept emanated by John. T. Sidel. In its 

conception, the character of traditional regional government is by appointing 

cronies in public office, dominating government projects and regulations, 

building political machinery and political intimidation. In this study, Kediri 

District became the focus of political location and research arena with Sutrisno's 

power as a single unit of analysis that will be peeled using the conception of local 

bossism that researchers have built. The method that researchers use is a 

qualitative method of case study and this research will illustrate how Sutrisno role 

as a local boss in Kediri District. 

Keywords: Local bossism, Sutrisno, Kediri Regency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Demokrasi adalah suatu paham modern yang dalam praktiknya menimbulkan 

banyak permasalahan pada negara yang masih menerapkan sistem tradisional. 

Banyak hal yang menjadi kritik demokrasi khususnya demokrasi Schumptarian 

ketika pada kenyataannya memunculkan berbagai fenomena dalam negara-negara 

yang masih melaksanakan transisi demokrasi salah satunya adalah Indonesia. 

Fenomena politik yang kemudian muncul menghiasi wajah transisi demokrasi 

Indonesia misalnya dinasti politik, politik klan, politik kartel dan munculnya bos-

bos politik lokal. Hal ini adalah suatu efek yang dipandang oleh teoretisi post-

kolonial dimana adanya periodisasi yang menggambarkan keadaan transformasi 

negara kolonial menjadi negara independen yang masih “terpenjara” dalam nalar 

praktik kolonialisme (warisan kolonialisme masih menjadi nilai yang tak 

terpisahkan).
1
  

“Saya ini dipilih, bukan ditunjuk.” Pernyataan yang diucapkan dengan 

tenang oleh Haryanti (Bupati Kediri yang menjabat selama hampir satu dekade 

2010-2015) yang dituding telah melakukan praktik dinasti politik di Kabupaten 

Kediri
2
.  Haryanti berpikir bahwa dirinya secara sah telah melalui pemilihan 

                                                           
1
 Wasisto Raharjo Jati. Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial: Kontekstualisasi 

Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga. Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 39, 

No.1, Juni 2013. Hlm. 134. 

2
 Tempo.co. Politik Dinasti, Demokrasi di Kediri Dianggap Sudah Mati. Rabu, 29 Juli 

2015. Diakses pada 17 September 2017 Pukul 01.22 WIB. 



umum yang demokratis. Instrumen pemilu (pemilihan umum) sebagai instrument 

utama demokrasi minimalis ini justru masih melahirkan suatu fenomena keajegan 

kekuasaan ditangan satu aktor atau keluarga. Bahkan di Indonesia, fenomena 

keajegan kekuasaan ditangan satu orang atau satu keluarga ini terjadi sampai pada 

tataran pemerintah daerah. Fenomena ini muncul akibat arus desentralisasi yang 

mulai digulirkam rezim reformasi yang mencoba menerapkan pemilihan pimpinan 

daerah secara demokratis. Pemilihan kepala daerah yang sekarang bersifat 

demokratis melalui pemilu (demokrasi minimalis) ini dulunya dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3
.  

Terpilihnya Sutrisno di Kabupaten Kediri sampai terpilihnya Haryanti secara 

demokratis tidak ditandai dengan ciri partisipasi masyarakat yang positif. 

Ditambah pula fakta bahwa nyatanya jumlah pemilih di Kabupaten Kediri yang 

memilih Haryanti sebagai petahana menurun dan pada 2015 tidak sampai angka 

50 persen. 

Munculnya elit lokal ke permukaan lapangan politik pemilihan kepala 

daerah ini didukung dengan perubahan konstitusional dan semangat desentralisasi. 

Namun sejatinya desentralisasi bukan hanya suatu penanda berakhirnya rezim 

lama dan masuknya rezim baru atau suatu penanda momentum. Namun 

desentralisasi sejatinya hadir sebagai transformasi struktural dan perubahan relasi 

kuasa dari terpusat (rezim orde baru) menjadi menyebar (rezim pasca orde baru). 

                                                           
3
 Haryanto. Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal. Jurnal 

Ilmu Pemerintahan Vol. 9. No. 2. Juli 2016. Hlm. 117. 



Desentralisasi juga menjadi titik transformasi yang pernah dicatat dalam lanskap 

politik Indonesia sebagai proses perubahan sosial, politik dan ekonomi.
4
  

Sampai sekarang, masih banyak ilmuwan yang menganggap bahwa 

desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 hanya merupakan suatu 

produk tren politik demokratisasi.
5
 Pasalnya perubahan konstitusional 

(amandemen UUD 1945) yang melahirkan salah satunya desentralisasi dan 

otonomi masih mengesampingkan perubahan dalam struktur masyarakat. Hal 

inilah yang melatarbelakangi berbagai fenomena politik daerah yang bersifat 

tradisional terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan logika demokrasi 

liberal. Desentralisasi justru menjauhkan rakyat dari demokratisasi. Pasalnya 

muncul elit-elit lokal yang menguasai lokus kecil eleman dan tidak terjadi 

internalisasi nilai demokrasi dalam masyarakat luas. 

Pertanyaan utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian local 

bossism ini muncul? Kemunculan local bossism ini dikarenakan oleh bergulirnya 

desentralisasi. Desentralisasi digambarkan sebagai suatu obat bagi pemerintahan 

yang sebelumnya ororiter menjadi pemerintahan yang demokratis, namun 

sejatinya desentralisasi di Indonesia tak jauh dari otoritarianisme
6
. Desentralisasi 

di Indonesia justru memunculkan elit lokal yang dengan kekuatan politik maupun 

                                                           
4
 Robert Endi Jaweng. Infrasstruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Derah: 

Perspektif Desentralisasi. Jurnal Perempuan Vol. 19. No. 4. November 2014. Hlm. 106. 

5
 Ibid. Hlm. 107. 

6
 Henk Schlute Nordholt. Descentralization in Indonesia: Less State, More Democracy? 

Dalam John Harris,, Kristian Stokke dan Olle Tornquist. 2004. Politicising Democracy. 

The New Local Politics of Democratization. New York : Palgrave Macmillan.Hlm. 29. 



kekuatan ekonominya melakukan manipulasi terhadap pemilu elektoral, 

melakukan korupsi, oligarki dan politik uang
7
. 

Pembahasan mengenai local bossism atau bos lokal yang merupakan isi 

daripada tulisan ini merupakan suatu kajian politik Sutrisno di arena politik yang 

dipilih berdasarkan analisa terjadinya fenomena reproduksi kuasa Sutrisno dalam 

dinamika politik Kabupaten Kediri selama hampir empat periode. Arena atau 

setting politik yang akan diteliti penulis terletak di kabupaten Kediri. Kabupaten 

Kediri menjadi arena kekuasaan Sutrisno yang masa jabatannya telah berjalan dua 

periode (10 tahun) dan dilanjutkan dengan mengangkat Haryanti untuk memegang 

kekuasaan Kabupaten Kediri yang masa jabatannya sedang berjalan juga hampir 

dua periode (10 tahun).  

Reproduksi kekuasaan yang  dilakukan oleh Sutrisno dalam pertarungan 

elektoral banyak menjadi kajian dalam berbagai penelitian. Pembahasan ini 

didekati melalui berbagai pandangan, misalnya yang paling mungkin dilakukan 

dalam waktu singkat dan dapat diukur dengan variable yang jelas adalah 

pendekatan aktor.  

Tulisan ini lebih menekankan pada satu pertanyaan penting tentang 

bagaimana dinamika politik Sutrisno sebagai Local Bossism Kabupaten Kediri. 

Politik keluarga Sutrisno pernah digambarkan dalam tesis Haryanto masuk dalam 

                                                           
7
 Marco Bunte. Democratization in Post-Suharto Indonesia dalam Melvin Perjuangan 

Hutabarat. Fenomena “Orang Kuat Lokal” di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus 

Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi. Tesis FISIP Universitas 

Indonesia. 2012.  Hlm. 4. 



jajaran rezim politik klan di Indonesia pasca reformasi dan salah satu rezim paling 

lama.
8
 Dengan munculnya nama Sutrisno dalam jajaran rezim politik klan maka 

timbul pertanyaan besar dan memunculkan anomali terhadap peneliti sebelum 

melakukan penelitian mengenai sesuatu yang harus dijawab yakni „Apakah benar 

Rezim Sutrisno merupakan suatu model politik klan?‟. Meminjam konsepsi yang 

digambarkan juga oleh Haryanto dalam bukunya Klanisasi Demokrasi, pengertian 

politik klan sendiri sebenarnya adalah bagaimana suatu keluarga melahirkan 

kekuasaan. Dalam istilah antropologi dimana istilah „klan‟ sering digunakan 

merujuk pada analisis sistem kekerabatan yang didefinisikan sebagai sebuah 

kelompok social yang permanen berdasarkan keturunan langsung atau fiktif 

(dugaan) dari nenek moyang yang sama
9
.   

Dengan pengertian yang sudah penulis temukan dalam sedikit literature 

mengenai klanisasi politik maka penulis meyakini bahwa pendekatan klan tidak 

bisa diterapkan. Kesimpulan ini didukung dengan alasan bahwa kekuasaan yang 

berjalan hampir empat periode (20 tahun) berada di tangan Sutrisno yang 

merupakan tokoh utama (main actors) dalam praktik politik di Kabupaten Kediri 

dan bukan hadir karena kekuatan dan mitos nenek moyang. Sutrisno hadir di 

Kabupaten Kediri sebagai seorang elit lokal yang tidak terbayang oleh kekuatan 

atau kejayaan nenek moyang. 

                                                           
8
 Haryanto. 2014. Klanisasi Demokrasi. Yogyakarta: Polgov. Hlm. 200. 

9
 Koentjaraningrat dalam Haryanto. 2014. Klanisasi Demokrasi. Yogyakarta: Polgov. 

Hlm. 13. 



Ide pembuatan penelitian ini bertitik tolak dari kajian literarur yang sudah 

dilakukan oleh penulis. Kajian literature yang sudah dilakukan ini dijadikan 

pijakan untuk kemudian menjadi sebuah kerangka pra-penelitian. Dari berbagai 

pandangan yang pernah peneliti lain tulis maka peneliti memfokuskan 

pembahasan dengan memperhatikan banyak hal. Kajian local bossism dipilih di 

Kabupaten Kediri dengan terlebih dahulu peneliti melakukan identifikasi apakah 

benar telah terjadi fenomena local bossism di kabupaten Kediri.  

Pertama, telah terjadi arisan kekuasaan dari tangan satu keluarga yakni 

keluarga Sutrisno di Kabupaten Kediri. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti 

karena fenomena ini muncul dalam rezim desentralisasi dan demokratisasi 

langsung, dimana pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung 

melalui pemilu. Reproduksi kekuasaan ini akan peneliti lihat melalui pendekatan 

local bossism yang dikemukakan oleh John. T. Sidel. Konsep ini akan peneliti 

pilih dalam mengkaji fenomena politik di Kabupaten Kediri. Dalam pertarungan 

politik, keluarga Sutrisno tidak mendapatkan saingan hasil pemilihan suara yang 

berarti di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri. Namun, dari tahun ke tahun hasil 

partisipasi masyarakat pada pemilihan umum Kabupaten Kediri selalu menurun
10

.  

Munculnya arisan keluarga ini merupakan suatu bukti adanya dominasi 

kekuasaan yang ada di Kabupaten Kediri. Dominasi ini didapatkan dari berbagai 

upaya Sutrisno sebagai elit di Kabupaten Kediri. Pemilu yang dilakukan di 

                                                           
10

 Novarinda Adelina Rahmawati. 2016. Politik Patronase Haryanti Sutrisno di 

Kabupaten Kediri tahun 2010-2017. Skripsi FISIP Unversitas Brawijaya. Hlm. 5. 



Kabupaten Kediri masih diwarnai dengan fenomena politik uang untuk membeli 

suara masyarakat. 

Dalam konsep local bossism yang ditulis oleh John Sidel dan kemudian 

ditulis kembali oleh Melvin Hutabarat dalam desertasinya tentang 10 klasifikasi 

utama dalam mengidentifikasi local bossism
11

. Penelitian Melvin ini membantu 

peneliti dalam mengidentifikasi apakah telah terjadi fenomena local bossism di 

Kediri salah satu ciri utama adalah bagaimana local bossism melakukan 

reproduksi kekuasaan melalui pemilu yang sah.  Hal ini benar terjadi dengan 

terpilihnya Haryanti Sutrisno menggantikan Sutrisno sebagai bupati pada 

pemilihan umum tahun 2010. Terpilihnya Haryanti tidak lepas dari pengaruh 

Sutrisno dalam dinamika politik Kabupaten Kediri. 

Sebagai aktor politik yang menduduki kekuasaan formal selama hampir dua 

dekade, keluarga Sutrisno juga banyak memasuki jabatan penting dalam 

pemerintahan. Terkhusus Sutrisno yang pernah menjabat sebagai bupati 

Kabupaten Kediri selama dua periode. Fokus tulisan yang menyorot Sutrisno 

sebagai aktor utama dan elit yang bekerja dalam kekuasaan di Kabupaten Kediri 

juga menempatkan jaringan keluarga untuk berhasil menduduki jabatan penting 

dalam pemerintahan Kabupaten Kediri, gambaran tersebut akan penulis 

gambarkan melalui tabel. 
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Tabel 1.1. Jabatan Publik Keluarga Sutrisno 

Nama Jabatan Periode Hubungan Keluarga Keterangan Lembaga 

Sutrisno 1. Bupati Kediri 

2. DPC PDIP (Dewan 

Pimpinan Cabang 

Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan)  

1. 2000 sampai 2005 diangkat oleh 

DPRD sebagai kepala daerah.   

2005 sampai 2010 menjadi kepala 

daerah melalui pilkada  

2. 2010 sampai sekarang 

 1. Eksekutif 

2. Partai Politik 

Haryanti Bupati Kediri 2010-2020 Istri Istri Sutrisno Eksekutif 

Sulkani  Ketua DPRD (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah) 

Kabupaten Kediri 

2014 sampai 2019 Adik Ipar Sutrisno Lembaga Legislatif 

Rahmadi

Yogiant

o 

Ketua Kamar Dagang 

Indonesia  

Sampai 2018 Menantu Sutrisno  

Nurlayla Calon Bupati Kediri  2010-2015 Istri Sutrisno  

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber 



Posisi strategis yang diduduki oleh keluarga Sutrisno dalam pemerintahan ini juga 

berimbas pada kekuatan mempertahankan kakuasaan Sutrisno di Kabupaten Kediri. Jika 

diperhatikan lebih detail maka posisi eksekutif dan legislatif sekarang (periode Haryanti) 

dipegang oleh keluarga Sutrisno. Hal ini bisa menunjukkan bahwa hubungan checks and 

balances antar lembaga daerah ini tidak akan berjalan maksimal dan bahkan mati
12

. Kondisi 

ini akan berakibat pada diterimanya peraturan daerah yang bulat baik oleh legislatif maupun 

eksekutif.  

Kedua, posisi ketua Dewan Perwakilan Cabang PDIP Kabupaten Kediri dijabat oleh 

Sutrisno. Hal ini bisa menjadi suatu alat untuk memonopoli pencalonan kepala daerah dimana 

kemungkinan melemahkan calon lain dan mengusung Haryanti atau keluarga Sutrisno yang 

lain sebagai kepala daerah yang diusung mutlak PDIP
13

. Dalam konsep local bossism yang 

digambarkan oleh John. T. Sidel, Sidel menggambarkan bahwa local bossism bisanya muncul 

dan menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik dan legislatif. Hal ini terjadi 

pada negara-negara pasca jatuhnya rezim otoritarianisme.  

Inti dari tabel mengenai jabatan publik yang diduduki keluarga Sutrisno dapat 

menjelaskan 4 (empat) hal yang juga dijelaskan oleh Melvin dalam disertasinya dalam 

membantu peneliti mengidentifikasi telah terjadinya fenomena local bossism di Kabupaten 

Kediri yakni telah terjadi reproduksi kekuasaan yang berasal dari keluarga Sutrisno dalam 

tampuk kekuasaan di Kabupaten Kediri selama empat kali masa jabatan bupati (reproduksi 

kekuasaan kepada keluarga/kroni). Kedua bahwa Sutrisno menjabat sebagai ketua dalam 

lembaga demokrasi yaitu PDIP Kabupaten Kediri (berafiliasi dengan partai politik). Hal ini 
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dapat memudahkan Sutrisno membangun hubungan dengan elit pusat dan klien di 

masyarakat. Ketiga, Sutrisno pernah menjabat sebagai bupati Kabupaten Kediri (aktor local 

bossism merupakan bupati, gubernur, pengusaha atau legislator). Keempat, keluarga Sutrisno 

terpilih dalam tiga kali masa jabatan melalui pemilu yang demokratis (local bossism 

melakukan reproduksi kekuasaan menggunakan pemilu yang demokratis). 

Hal ini berbeda dengan penelitian lain yang telah penulis telaah dan penelitian tersebut 

lebih memandang kesuksesan keluarga Sutrisno memainkan pola patron-klien (klientilisme) 

dalam dinamika politik. Penelitian tersebut melihat apa yang dilakukan Sutrisno dan Haryanti 

merupakan suatu unit analisis yang terpisah-pisah serta melihat Haryanti sebagai elit yang 

ikut berperan dalam reproduksi kuasa kepala daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan, penelitian 

yang akan peneliti buat mengenai local bossism ini tidak bermaksud menghapuskan 

eksistensi Haryanti sebagai kepala daerah, namun lebih menguatkan Sutrisno sebagai titik 

tekan yang memainkan peran utama dalam fenomena politik yang terjadi melalui pendekatan 

bos local yang sudah peneliti perkuat melalui berbagai bukti bahwa telah terjadi fenomena 

local bossism di Kabupaten Kediri.  

Penelitian ini memandang lokus konsep orang kuat lokal lebih besar dari lokus kajian 

patron-klien. Penelitian ini juga membaca praktik patron-klien hanya sebagai salah satu ciri 

yang mendukung bagaimana praktik orang kuat lokal terjadi di Kabupaten Kediri. Patronase 

ini dilakukan oleh local bossism sebagai usaha untuk melakukan kontrol terhadap 

masyarakat. Bukti bahwa telah terjadi patronase di Kabupaten Kediri pada saat 

kepemimpinan Sutrisno dibuktikan dengan data yang sudah pernah diteliti oleh Novarinda 

tentang patron-klien di Kabupaten Kediri pada saat masa jabatan Haryanti Sutrisno. Dalam 

usaha untuk memenangkan Haryanti Sutrisno, pasangan calon menggunkan politik uang 



sebesar seratus lima puluh ribu yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu contohnya 

adalah para tukang becak yang ada di wilayah Kabupaten Kediri
14

.  

Walaupun skala pemberian ini berkurang pada saat pemilu tahun 2015 karena 

kedudukan Haryanti yang kuat sebagai petahana
15

. Selain melakukan politik uang secara 

langsung, praktik yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan melalui zakat mall, 

sembako, kaos, kalender, pemberian alat-alat untuk kelompok dan sebagainya
16

. Local 

bossism melihat pembelian suara dalam pemilihan umum sebagai salah satu ciri yang 

menegakkan konsepsi Local bossism. Politik uang ini dilakukan sebagai sarana untuk kontrol 

kepada masyarakat dan usaha untuk memenangkan pemilu. 

Kedua, pendekatan baru mengenai local bossism akan menjadi dasar pemikiran peneliti 

untuk mengembangkan dan melihat bagaimana fenomena politik bekerja dalam lapangan 

politik. Pendekatan ini diambil dengan alasan bahwa lokus penelitian ini lebih besar dari 

pendekatan patron-klien yang sering digunakan untuk melihat bagaimana kepala daerah 

melakukan reproduksi kekuasaan selama masa kekuasaanya. Pendekatan local bossism lebih 

sesuai untuk  menggambarkan bagaimana sosok Sutrisno hadir sebagai kekuatan utama yang 

mendominasi kehidupan pemerintahan di Kabupaten Kediri beserta indikator-indokator lain 

untuk memonopoli sumber daya di Kabupaten Kediri.  

Penggunaan konsep Local bossism dalam melihat fenomena politik di Kabupaten Kediri 

ini merupakan suatu penelitian yang baru yang belum dilakukan. Selama ini, peneliti mencari 

berbagai penelitian terdahulu yang membahas fenomena tradisional paska jatuhnya rezim 
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otoritarianisme dan menemukan pendekatan dinasti atau patron klien dalam melihat 

fenomena di Kabupaten Kediri. 

Ketiga, kekuasaan hampir dua dekade di Kabupaten Kediri merupakan salah satu 

pelanggengan kekuasaan yang paling lama dan menjadi pelopor dalam sejarah politik 

Indonesia
17

. Sebagai penelitian yang mencoba menjelaskan dan menggambarkan bagaimana 

suatu fenomena dapat terjadi dan agar penelitian yang dilakukan dapat menjadi model bagi 

penelitian selanjutnya maka penelitian ini ikut ambil bagian dalam  menelaah kekuasaan di 

Kabupaten Kediri di masa kepemimpinan Sutrisno dalam konsep local bossism. Penelitian 

dengan arena politik yang sama pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan konsep dinasti 

politik dan konsep patronase.  

Keempat, tulisan ini akan membedah bagaimana local bossism di Kabupaten Kediri 

muncul dan bagaimana kemudian fenomena local bossism yang dijalankan oleh Sutrisno 

diidentifikasi sebagai suatu unit analisis tunggal yang akan dibedah sepanjang penelitian. Hal 

ini digunakan demi melakukan identifikasi apakah benar-benar muncul local bossism dalam 

dinamika politik lokal di Kabupaten Kediri. Penelitian ini akan menggunakan metode studi 

kasus yang berdisiplin atas dasar tulisan Robert K. Yin mengenai „desain dan metode studi 

kasus‟. Selain untuk mengidentifikasi apakah di Kabupaten Kediri telah terjadi fenomena 

Local bossism, peneliti juga berusaha untuk melakukan pembenaran atas konsepsi Local 

bossism, melakukan penelitian dengan catatan khusus di Kabupaten Kediri atau bahkan 

melakukan revisi atas teori. 

Dengan empat alasan yang sudah disebutkan peneliti, maka peneliti ingin membahas 

fenomena politik yang terjadi. Penelitian ini hanyalah bertugas untuk menggambarkan 
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fenomena yang terjadi dan tidak memiliki fungsi langsung untuk melakukan transformasi 

terhadap keadaan/fenomena yang terjadi tersebut. Namun, peneliti berharap tulisan ini lebih 

jauh akan dikembangkan lewat berbagai pendekatan kritis agar setiap tulisan ini menjadi 

pijakan data sekunder dan memantik agar karya-karya penelitian lain yang bersifat positif 

maupun transformatif segera mungkin akan ditulis.  

1.2.Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang peneliti kemukakan adalah hasil anomali yang peneliti alami 

paska melakukan kajian literatur. Rumusan ini dibuat dengan memperhatikan latar belakang 

yang sudah ditulis yaitu: Bagaimana Peran Sutrisno sebagai local bossism di Kabupaten 

Kediri? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti saat memutuskan untuk menulis penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan bagaimana peran Sutrisno sebagai local bossism di Kabupaten Kediri. 

Tujuan penelitian ini harus peneliti capai untuk kemudian bisa menyatakan apakah penelitian 

ini selesai atau tidak. 

1.4.Manfaat Penelitian  

Penelitian ini selain memiliki tujuan juga peneliti harapkan bisa memiliki manfaat yang 

diantaranya adalah:  

a. Sebagai bahan rujukan data sekunder atas bahasan mengenai local bossism di 

Kabupaten Kediri.  

b. Sebagai lahan tumbuhnya kritik dan motivasi munculnya kajian yang lebih baru 

dalam menelaah fenomena politik Indonesia, khususnya fenomena bos  lokal.  



c. Sebagai bahan pengetahuan mengenai gambaran dinamika praktik politik Sutrisno di 

Kabupaten Kediri.  

d. Menjadi bahan yang digunakan untuk menguji teori local bossism dalam fenomena 

politik lokal di Indonesia. 

e. Menjadi referensi teoretis untuk menerapkan suatu kebijakan.  

 



BAB II  

LANDASAN TEORI  

Sebelum rumah dibangun, layaknya haruslah dibangun terlebih dahulu 

pondasi yang kuat dan kokoh agar bangunan yang akan didirikan bukan bangunan 

yang rapuh. Hal inilah yang coba penulis lakukan dalam bab landasan teori. Bab 

ini menjadi bagian yang paling sulit karena inilah titik dimana peneliti harus 

memulai meletakkan dasar penelitiannya.  

Bab ini akan peneliti uraikan dalam tiga bagian, bagian pertama 

mengulas dan mencari benang merah serta juga garis pemisah antar penelitian 

yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pembahasan serupa atau dengan latar 

penelitian arena politik yang sama (Kabupaten Kediri). Bagian kedua akan 

menggambarkan „pondasi ‟ atau dasar bagaimana suatu fenomena akan didekati 

oleh peneliti. Pada bagian ini, teori yang peneliti gunakan adalah teori local 

bossism dan bagian ketiga akan menggambarkan bagaimana kerangka pikir yang 

akan coba diuraikan peneliti melalui diagram untuk menggambarkan bagaimana 

arus pemikiran bagaimana mulai dan akhirnya penelitian yang peneliti tulis.  

1.1.Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang akan menggambarkan 

bagaimana penulis sampai pada gagasan penelitiannya. Penelitian ini berisi 

penelitian sarjana/akademisi terdahulu yang membahas suatu hal yang 

sama/hampir sama/ dengan metode dan konsep yang sama.  



Penelitian terdahulu ini juga dimaksudkan untuk mencari tahu persamaan 

dan perbedaan dari setiap tulisan terdahulu. Tujuan penemuan benang merah ini 

diharapkan bisa dijadikan acuan orisinalitas karya dan menghindari penulisan 

karya yang berulang. Lebih jelas, peneliti telah membaca dan menganalisis 5 

(lima) hasil penelitian terdahulu yang akan digambarkan dalam tabel. Kriteria 

yang digunakan peneliti sehingga harus mengeliminasi banyak karya dan 

menyisakan lima karya adalah Pertama, karena kedekatan konsepsi dan 

pembahasan. Kedua, kesamaan arena penelitian yaitu di Kabupaten Kediri. 

Ketiga, kesamaan unit analisis yaitu dinamika politik Sutrisno. 

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Peneliti Teori/konsep dan 

metode yang 

digunakan 

Isi/pembahasan singkat 

1 Politik Patronase 

Haryanti Sutrisno di 

Kabupaten Kediri 

tahun 2010-2017 

(Skripsi karya 

Novarinda Adelina 

Rahmawati, FISIP, 

Universitas 

Brawijaya, 2016) 

Menggunakan teori 

patronase Aspinall 

dalam mengkaji 

fenomena politik 

patronase di 

Kabupaten Kediri. 

Peneliti menerapkan 

model penelitian 

deskriptif kualitatif 

dalam mencari, 

menganalisa dan 

menyusun laporan 

penelitiannya. 

-Mengkaji sosok 

Haryanti sebagai 

petahana (kepala daerah 

Kabupaten Kediri) 

sekaligus melakukan 

praktik patronase  

terhadap pemilih agar 

memiliki dukungan yang 

bersifat monoloyalistik 

kepada Haryanti dan 

akan memilihnya 

kembali pada pemilihan 

kepala daerah 2015-

2020.  

-Praktik patronase ini 

ditekankan pada perilaku 

politik Haryanti dalam 

masa jabatan pertamanya 

pada tahun 2010-2015.  



 

2 Orang Kuat dalam 

Dinamika Politik 

Lokal: Studi Kasus 

Kekuasaan Politik 

Fuad Amin di 

Bangkalan (Skripsi 

Ahmad Nurcholis,  

FISIP, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 

2015) 

Menggunakan konsep 

Local Strongmen yang 

dicetuskan oleh Joel. 

S. Migdal untuk 

menganalisis 

terbentuknya 

kekuasaan Fuad Amin 

di Bangkalan.  

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

kualitatif. 

Orang kuat lokal dalam 

bahasa Migdal lahir 

karena suatu reaksi 

terhadap desentralisasi 

yang mulai dirasakan 

semangatnya pasca 

runtuhnya rezim 

Soeharto.  

Rezim Fuad Amin 

dinamika politiknya bisa 

langgeng di Bangkalan 

karena Fuad Amin 

diidentifikasi sebagai 

orang kuat lokal di 

Bangkalan. 

3 Fenomena “Orang 

Kuat Lokal” di 

Indonesia Era 

Desentralisasi Studi 

Kasus Tentang 

Dinamika 

Kekuasaan Zulkifli 

Nurdin Di Jambi. 

(Tesis Melvin 

Perjuangan 

Hutabarat. FISIP. 

Universitas 

Indonesia. 2012) 

Menganalisis peran 

orang kuat lokal 

dalam desentralisasi 

politik dan proses 

dinamika politik di 

Jambi dengan 

menggunakan konsep 

orang kuat lokal Joel. 

S. Migdal.  

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

kualitatif. 

Menganalisis bagaimana 

kekuasaan orang kuat 

lokal bisa hadir dalam 

dinamika politik lokal di 

Jambi.  

Membahas juga peran 

aktor atau orang kuat 

lokal dalam percaturan 

politik pilkada di Jambi.  

Tesis ini tak luput 

menguraikan mengenai 

instrumen yang 

digunakan oleh orang 

kuat lokal dalam 

melanggengkan 

kekuasaannya dalam 

dinamika politik lokal di 

Jambi. 

4 Perangkap Dinasti 

Politik dalam 

Konsolidasi 

Demokrasi (Jurnal 

Alim Bathara. FISIP 

Umrah. 2011) 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah kualitatif 

dalam menjawab 

lahirnya fenomena 

politik. 

. Menggambarkan 

bagaimana dinasti politik 

lahir dalam upaya 

Indonesia membangun 

konsolidasi demokrasi.  



Menganalisis melalui 

studi pustaka dan 

menemukan contoh 

Kabupaten Kediri 

sebagai salah satu daerah 

yang telah terjadi dinasti 

politik.  

Menggambarkan 

bagaimana popularitas 

dan politik uang 

mendukung kemenangan 

ulang calon kepala 

daerah. 

5 Fenomena Bossisme 

Lokal di Era 

Desentralisasi Studi 

Hegemoni Politik 

Nur Alam di 

Sulawesi Tenggara 

(Jurnal Eka Suaib, 

LIPI. 2015) 

Kajian lokal bossism 

yang dicetuskan oleh 

Sidel dalam 

menganalisis 

bagaimana muncul 

kekuatan hegemoni 

dari Nur Alam di 

Sulawesi Tenggara. 

. Mencoba menjawab 

pertanyaan bagaimana 

Nur Alam bisa tampil 

sebagai local bossism di 

Sulawesi Tenggara dan 

bagaimana dinamika Nur 

Alam dalam 

mempertahankan 

kekuasaannya.  

Penelitian Eka Suaib 

menjelaskan fenomena 

local bossism dengan 

disiplin. Artinya tidak 

mencampurkan antara 

teori orang kuat lokal 

dan local bossism secara 

bersamaan yang 

membuat rancu. 

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber. 

Dalam tabel yang sudah disusun oleh peneliti dari hasil melakukan 

pembacaan literarur, peneliti berusaha mencari penulisan terdahulu demi mencari 

kekhasan tulisan peneliti. Dalam 5 (lima) kajian yang telah dilakukan penulis 

mendapati Pertama, penelitian Novarinda mengenai Patronase Haryanti Sutrisno 



di Kabupaten kediri yang menggambarkan bagaimana Haryanti (istri Sutrisno) 

sebagai bupati kala itu (petahana) dapat terpilih kembali dalam masa jabatan 

kedua melalui pemilu dengan memanfaatkan pola relasi patron-klien pada tahun 

2015.  

Peneliti menganalisis tulisan Novarinda karena tulisan ini mengulas mengenai 

praktik politik pada arena yang sama dengan yang akan peneliti ulas. Novarinda 

menitikberatkan mengenai bagaimana kedudukan, kekayaan dan pengaruh 

seorang Haryanti dapat membuatnya terpilih kembali dalam pemilu periode 

berikutnya. Dengan konsep dari Edward Aspinal, Novarinda menurunkan konsep 

patronase dalam 5 (lima) variabel yakni vote buying, individual gift, service and 

activities, club goods dan pork berrel project
1
.  

Lima variabel patronase Haryanti akan dihubungkan dengan pembentukan 

broker atau dalam pengertiannya adalah penghubung antara patron dengan klien 

(calon dengan pemilih). Broker yang diteliti dalam penelitian Novarinda ini 

meliputi 3 (tiga) bentuk yang ini merupakan bentuk sesuai rumusan Edward 

Aspinal yakni tim sukses, partai politik dan meesin-mesin jaringan sosial lain. 

Dalam penelitian Novarinda, temuan akhir yang didapat dalam penelitian adalah 

benar adanya praktik patronase yang dilakukan Haryanti Sutrisno sebagai 

petahana untuk menang kembali dalam pemilihan umum yang demokratis. Semua 

variabel teori yang ditelurkan oleh Aspinal sebagai kerangka teori terpenuhi 

dalam penelitian di Kabupaten Kediri masa Hayanti di tahun 2015. 
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Perbedaan penelitian Novarinda dengan yang peneliti akan lakukan adalah 

pertama, perbedaan konsep yang dipilih untuk mendekati fenomena politik. 

Tulisan Novarinda menjadikan patronase Haryanti sebagai studi pokok. 

Sementara peneliti akan menjadikan patronase sebagai salah satu variabel untuk 

mengidentifikasi jalannya praktik local bossism di Kabupaten Kediri. Kedua, 

Perbedaan lokus penelitian. Penelitian Novarinda menganalisis bagaimana 

bekerjanya aktor (Haryanti) dalam menghadapi pemilu dan menjamin 

kemenangannya kembali sebagai kepala daerah. Sedangkan peneliti lebih 

menekankan mengenai bagaimana praktik local bossism bisa terjadi paska 

desentralisasi di Kabupaten Kediri.  

Selain memiliki perbedaan, penelitian Novarinda mengenai politik patronase 

Haryanti di Kabupaten Kediri memiliki persamaan yang dapat mendukung data 

penelitian awal penulis. Persamaan penelitian tersebut ada pada persamaan arena 

penelitian. Penelitian Novarinda dan penelitian yang akan penulis lakukan 

memiliki kesamaan arena penelitian yakni di Kabupaten Kediri. Penelitian 

Novarinda ini menjadi pijakan pra-penelitian karena berhasil membuktikan 

bagaimana terjadinya politik uang dan patronase di Kabupaten Kediri yang dapat 

membantu peneliti untuk memenuhi ciri „politik uang sebagai kontrol masyarakat‟ 

dalam konsepsi local bossism.  

Kedua, Penelitian Ahmad Nurcholis yang menganalisis mengenai munculnya 

Fuad Amin sebagai orang kuat lokal di Bangkalan. Nurcholis menggambarkan 

suatu fenomena yang terjadi pasca wacana desentralisasi digulirkan. Hal ini 



adalah persoalan munculnya elit yang muncul dari kekuatan lama (kekuatan rezim 

orde baru) atau mereka yang selama ini menjadi oposisi rezim.  

Penelitian ini menggunakan pandangan Joel S. Migdal yang menggunakan 

konsep masyhurnya State in Society. Suatu gambaran mengenai kuat lemahnya 

negara sebagai salah satu institusi yang dianggap Weber menjadi satu-satunya 

yang melakukan monopoli dan kekerasan. Menurut Migdal, negara lemah (weak 

society) muncul pada negara-negara yang masih menerapkan tradisionalisme dan 

keadaan ini banyak terjadi di negara dunia ketiga. Masih ada institusi informal 

yang memiliki legitimasi sehingga kedudukannya melemahkan kedudukan negara.  

Munculnya orang kuat lokal sebagai juga kekuatan informal yang akan 

menjadi sandungan kekuatan negara. Misalnya melalui penelitian Nurcholis, 

gambaran mengenai kakuatan Fuad Amin digambarkan menjadi sebuah kekuatan 

yang justru membentuk praktik politik dinasti. Modal yang dimiliki Fuad Amin 

sebagai orang kuat lokal adalah garis keturunan kiai dan blater yang merupakan 

dua modal simbolik penting di Madura. Penelitian Ahmad Nurcholis ini menjadi 

penting karena mengangkat konsepsi orang kuat lokal dalam pemilihan umum 

yang demokratis. Hal ini menjadi hal yang dapat penjadi penelitian bandingan 

bagi penelitian local bossism yang dilakukan oleh peneliti.   

Persamaan penelitian Nurcholis dengan yang akan peneliti lakukan adalah 

pertama, persamaan penggunaan konsep local bossism dalam menganalisis 

fenomena. Kedua, menggunakan metode yang sama yakni kualitatif. Perbedaan 

yang peneliti temukan dari tulisan peneliti nantinya dengan penelitian Nurcholis 

adalah pertama, Nurcholis mencampuradukkan konsep local strongmen dan local 



bossism dalam menganalisis kekuatan Fuad Amin di Madura. Sedangkan peneliti 

hanya akan menggunakan konsep local bossism untuk menganalisis Sutrisno di 

Kabupaten Kediri, pemilihan teori ini dilakukan penulis dari hasil pra penelitian. 

Kedua, arena penelitian yang coba dijelaskan dan dianalisis berbeda yakni 

Nurcholis melakukan penelitian di Madura sedangkan peneliti akan melakukan 

analisis di Kabupaten Kediri. Hal ini sudah pasti menimbulkan perbedaan dari 

setting politik dan dinamika politik yang terjadi.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Melvin Hutabarat mengenai 

kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, 

Melvin menggunakan teori orang kuat lokal, local bossism dan orang kuat lokal 

yang predator secara bersamaan. Melvin menjelaskan sepak terjang Zulkifli 

Nurdin sebagai bupati yang kaya raya dan menggunakan politik uang dalam 

kemenangannya. Melvin menjelaskan dalam penelitiannya mengenai sifat 

desentralisasi yang tidak selalu positif terhadap demokratisasi. Desentralisasi 

justru bersifat kontraproduktif dimana melahirkan elit lokal dan tidak 

mendewasakan rakyat secara politik seperti cita-cita demokratisasi. 

Dalam menjalankan kekuasaannya Zulkifl Nurdin juga melakukan berbagai 

penyimpangan proyek besar yang mendukung dirinya di pemerintahan. Dalam 

memobilisasi suara Zulkifli Nurdin menggunakan Partai Amanat Nasional sebagai 

kendaraan politik. Zulkifli Nurdin pada awalnya dianggap sebagai pengusaha 

yang buta akan politik namun pada akhirnya bisa menduduki jabatan DPW PAN 

Jambi.  



Persamaan penelitian Melvin Hutabarat dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah penelitian Melvin menggunakan teori local bossism sebagai salah 

satu pondasi berpikirnya menganalisis kepemimpinan Zulkifli Nurdin. Peneliti 

juga akan menggunakan teori local bossism dalam menganalisis fenomena politik 

di Kabupaten Kediri. Kedua, membagi analisis bagaimana bekerjanya local 

bossism atau orang kuat lokal pada dua tahap penulisan yakni pertama bagaimana 

praktik politik Zuklifli Nurdin dan kedua bagaimana dinamika Zulkifli Nurdin 

selepas masa jabatannya dalam pemerintahan daerah. Peneliti juga akan membagi 

penelitian dengan dua bagian penulisan yang berbeda yakni bagaimana Sutrisno 

melakukan praktik politik local bossism dan bagaimana Sutrisno masuk dalam 

dinamika politik Kabupaten Kediri pasca lengsernya dari masa jabatan. Sedang, 

perbedaan tulisan Melvin dengan tulisan peneliti terletak pada perbedaan setting 

politik. 

Keempat, Penelitian Alim Bathara yang berjudul Perangkap Dinasti Politik 

dalam Konsolidasi Demokrasi dimana penelitian ini didekati dengan metode 

kualitatif. Dalam penelitian ini Bathara menjelaskan bagaimana dinasti politik 

bisa muncul dalam kondisi Indonesia yang sedang menuju transisi demokrasi. Dia 

menggambarkan bagaimana politik uang dan afiliasi dengan partai politik adalah 

cara yang paling masuk akal dalam melakukan mobilisasi sosial. Kemudian, di 

Kediri, pencalonan istri pertama dan kedua juga merupakan suatu cara 

pelanggengan kekuasaan yang dilakukan Sutrisno saat masa jabatannya habis. Hal 

ini akan menjadikan Sutrisno sebagai aktor dibalik pemerintahan.  



Bathara membangun argumentasi mengenai bagaimana dinasti politik bisa 

hadir melalui kerangka teori elit Pareto dan Moscha dimana dia menggambarkan 

mengenai elit partai politik dan elit yang memerintah serta yang tidak 

memerintah. Bathara juga menggambarkan bagaimana orang kuat lokal bisa hadir 

dalam usaha konsolidasi demokrasi melalui praktik patron klien. Dalam dinasti 

politik yang digambarkan, Bathara menyebutkan bahwa penurunan partisipasi 

masyarakat jelas terjadi.  

Persamaan penelitian Alim Bathara ini dengan penelitian yang akan peneliti 

ajukan adalah pertama, arena studi yang sama yakni di Kabupaten Kediri. Selain 

persamaan peneliti juga menemukan banyak perbedaan dengan jurnal yang ditulis 

oleh Alim Bathara diantaranya, petama, perbedaan teori yang digunakan, Bathara 

fokus menganalisis dengan teori elit sedangkan peneliti akan menganalisis dengan 

teori local bossism. Kedua, Bathara tidak menyebutkan bagaimana munculnya 

orang kuat lokal secara jelas dan lebih berfokus pada menjawab pertanyaan 

munculnya politik dinasti. Sementara peneliti akan fokus pada menjawab 

pertanyaan bagaimana Sutrisno sebagai local bossism berkecimpung dalam 

dinamika politik Kabupaten Kediri. Ketiga, Bathara tidak melakukan studi 

lapangan dan hanya melakukan studi pustaka. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian lapangan yang akan dilakukan peneliti. 

Kelima, penelitian Eka Suaib Fenomena Bossisme Lokal di Era 

Desentralisasi Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara 

menggambarkan mengenai kekuasaan Eka Suaib yang bisa mereproduksi 



kekuasaannya melalui keluarga dekat
2
. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya 

yang telah peneliti gambarkan secara singkat, Suaib juga meneliti fenomena yang 

terjadi di Sulawesi Tenggara melalui teori Local Bossism. Nur Alam digambarkan 

sebagai orang yang berasal dari keluarga kaya yang kemudian menguasai partai 

yakni Partai Amanat Nasional (PAN) di Sulawesi Tenggara. Dewan Pimpinan 

Wilayah (DPW) PAN dibawah Nur Alam selalu mengalami peningkatan jumlah 

suara dalam pemilihan legislatif di Sulawesi Tenggara.  

Nur Alam sudah berkecimpung dengan berbagai organisasi yakni Badan 

Musyawarah Antar Tokoh Masyarakat (BMATM) dan Kosgoro Sulawesi 

Tenggara sebuah organisasi pendukung Golkar di zaman Orde Baru sebagai 

sekretaris dan dengan PAN pernah menjadi wakil ketua DPRD Sulawesi 

Tenggara.  

Dalam menjalankan kekuasaannya Nur Alam membuat sebuah program 

bernama BAHTERAMAS (pendidikan gratis, pembangunan pedesaan, kesehatan 

gratis dan pembangunan infrastruktur yang dinilai sarat akan politik klientilisme. 

Bagaimana program ini ditujukan pemerintah daerah untuk menjaga 

monoloyalistik pemilih di desa. Melakukan monopoli izin pertambangan di 

Sulawesi Tenggara yang akhirnya dimenangkan oleh PT. Billy Indonesia yang 

diketahui pernah menjadi konsultan politiknya ketika akan menjabat.  

Persamaan penelitian Eka Suaib dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah pertama, kesamaan teori yang diambil yakni teori local bossism John. T. 
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Sidel. Kedua, local bossism yang diteliti tidak pernah melakukan perpindahan 

afiliasi partai politik (Nur Alam tetap pada PAN dan Sutrisno pada PDIP). 

Kemudian, perbedaan yang berhasil penulis rangkum adalah pertama, perbedaan 

arena penelitian. Kedua, perbedaan bentuk praktik klientilisme dalam membangun 

kekuasaan.  

1.2.Pengertian Local Bossism  

Memberikan suatu pengertian juga berarti memberikan suatu batasan demi 

mencapai fokus penelitian. Pengertian orang kuat lokal pertama kali diucapkan 

oleh Joel. S. Migdal dalam bukunya State in Society. Kemudian muncul juga 

istilah local bossism sebagai bentuk analisa lain untuk memahami orang kuat 

lokal. Demi menjernihkan pandangan dan identifikasi subjek dalam penelitian, 

berikut peneliti gambarkan tabel berbedaan antara orang kuat lokal (Migdal), dan 

local bossism (Sidel). Keriteria ini diambil melalui 10 (sepuluh) unsur 

pembanding dalam melihat perbedaan pengertian istilah-istilah ini lebih jelas. 

Tabel 1.3. Perbedaan Orang Kual Lokal (local strongmen) dan Local 

bossism  

No Unsur Pembanding „Orang Kuat Lokal‟ „Bosisme Lokal‟ 

1 Kontrol atas 

Masyarakat 

1. Simbol  

2. Hadiah  

3. Hukuman  

1. Politik Uang  

2. Kekerasan 

2 Lokasi Penelitian Negara Baru 

Merdeka  

1. Filipina  

2. Indonesia. 



 3. Thailand 

3 Latar Belakang 

Ekonomi  

Selalu Orang Kaya Tidak Selalu Orang Kaya 

4 Proses Pembentukan  1.Fragmentasi 

masyarakat . 

2.Independensi antar 

organisasi sosial di 

negara baru merdeka 

1. Kegagalan pemerintah 

memberikan kesejahteraan 

rakyat.  

2. Kebutuhan ekonomi yang 

konkret dan langsung 

dibutuhkan.  

3. Ketimpangan sosial yang 

tinggi.  

4. Kelangkaan akses 

terhadap kebutuhan pokok. 

5 Aktor  1. Tuan Tanah  

2. Kepala Suku  

3.Panglima Perang.  

4.Pemimpin Klan  

5.Pemimpin 

Tradisional 

1.Kepala Daerah  

2. Legislator  

3.Mantan Komandan Militer  

4. Pengusaha 

6 Kekuasaan di 

Tingkat Lokal  

Tersebar kepada 

implementator 

/birokrat lokal 

(negara), politisi 

lokal dan orang kuat 

local 

Terpusat kepada seorang 

local bossism dengan 

birokrat dan milisi sebagai 

mesin politik 

7 Hubungan dengan 

Pemerintah Pusat  

Terkadang 

bermusuhan dan 

terkadang bersekutu 

dengan Negara 

Bersekutu dan menjadi 

broker pemerintah pusat 

8 Kontribusi terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Industrialisasi  

Menghambat 

Industrialisasi dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Mendorong dan bersifat 

positif terhadap 

pertumubuhan ekonomi dan 

industrialisasi 



9 Afiliasi Partai Politik  Tidak Berafiliasi Berpindah-pindah dari 

Partai Nasionalis ataupun 

Liberal tergantung patron 

elit pusat 

10 Reproduksi  Keturunan langsung 

tanpa melalui 

mekanisme 

pemilihan umum 

Keturunan langsung dan 

kroni melalui mekanisme 

pemilihan umum 

Sumber: Melvin Perjuangan Hutabarat. Fenomena “Orang Kuat Lokal” di Indonesia 

Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi. 

Tesis FISIP Universitas Indonesia. 2012. Hlm. 32. 

Orang kuat lokal digambarkan sebagai kekuatan informal yang kemudian 

melemahkan legitimasi negara. Orang kuat lokal ini bisa terdiri dari seorang tuan 

tanah, kepala suku, tengkulak, pengusaha petani kaya, pemimpin klan yang 

membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring dalam rangka 

menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan 

populasi yang mendiami wilayah tertentu
3
.  Orang kuat lokal umumnya menjadi 

fenomena yang sering terjadi pada negara Asia dan Afrika yang kedua benua 

tersebut merupakan negara pascakolonial yang kontrol sosialnya masih lemah 

khususnya di ranah lokal
4
.  

Migdal berangkat dengan bangunan berpikir dengan melihat negara Afrika 

yang mengalami dekolonialisasi. Hal ini menyebabkan anomali bagi Migdal 
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dimana Migdal berpikir bahwa secara normatif, negara merupakan organisasi 

yang seharusnya menjadi organisasi yang dominan (dengan peraturan yang 

mengikat) dan hegemonik dalam memunculkan kontrol sosial individu. Namun, 

secara empiris hasilnya tidak ideal.   

Migdal dalam membangun kerangka berpikirnya berangkat dengan 

pernyataan bagaimana negara dipandang sebagai suatu organisasi sosial dan 

masyarakat tidak bersifat monopolitik (satu) namun dipandang sebagai kelompok-

kelompok organisasi sosial juga sama dengan negara. Kelompok-kelompok sosial 

ini bisa saja keluarga, klan dan perusahaan. Kondisinya, individu tidak hanya 

memiliki asosiasi dengan satu kelompok atau institusi saja melainkan banyak 

institusi secara bersamaan. Hal ini yang melatarbelakangi mengapa individu 

akhirnya harus memilih institusi yang memiliki hegemoni paling baik. Logika ini 

menjadikan individu yang selalu ingin mencari strategi bertahan hidup akan 

mencoba untuk melakukan asosiasi dengan organisasi-organisasi sosial (negara, 

keluarga, klan, perusahaan, dll).  

Setiap organisasi sosial memiliki otoritas tertentu dan individu kadang bisa 

memasuki tak hanya organisasi tunggal. Namun bisa mengafiliasikan dirinya 

dengan banyak organisasi sosial. Dalam hal ini, kekuatan hegemonik organisasi 

sosial mana yang kemudian bisa menciptakan kontrol sosial terhadap individu 

yang mengasosiasikan dirinya. Karena Migdal pada saat itu berangkat dengan 



melihat negara Afrika pasca dekolonialisasi maka Migdal menganggap bahwa 

negara tidak punya posisi yang dominan (negara lemah/ weak state)
5
. 

Orang-orang kuat lokal datang untuk melakukan kontrol sosial dengan 

memberikan komponen kunci untuk apa yang disebut 'strategi bertahan hidup' 

penduduk lokal. Dengan ini, orang-orang kuat tidak hanya menikmati legitimasi 

dan dukungan di kalangan penduduk lokal tetapi juga ada pada dasarnya untuk 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan konstituen. Dengan demikian, para peneliti 

yang terinspirasi oleh Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dalam hal 

personalisme, klientelisme, dan hubungan patron-klien
6
. 

Orang kuat lokal bekerja dengan cara membentuk segitiga akomodasi. 

Segitiga akomodasi ini melibatkan birokrasi di tingkat lokal, orang kuat lokal dan 

politisi lokal (partai politik dan pemimpin formal di tingkat lokal) 
7
. Orang kuat 

lokal menggunakan segitiga akomodasi sebagai alat untuk terlibat langsung 

mempengaruhi keputusan penting mengenai bagaimana alokasi sumber daya di 

suatu arena politik lokal. Keterlibatan ini dapat mawujud juga dengan bagaimana 

mempengaruhi aturan-aturan kebijakan yang dikeluarkan dimana hal tersebut 
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menyoal bagaimana alokasi sumber daya. Dengan demikian, orang kuat lokal 

akan berusaha menempatkan anggota keluarganya atau kroninya melalui 

pemilihan untuk dapat menduduki jabatan pembuat kebijakan. Timbal balik dari 

hubungan segitiga akomodasi ini adalah saling menjaga posisi dan kepentingan 

masing-masing dimana birokrasi jangan mengganggu keberadaan orang kuat 

lokal dan sebaliknya
8
. 

John Sidel mengkritik gagasan Migdal mengenai orang kuat lokal (local 

strongmen) dengan membenturkannya pada kajian daerah Asia Tenggara, 

khususnya Filipina, Thailand dan Indonesia. Sidel memperingatkan bahwa 

“orang-orang kuat lokal” (local strongmen) yang justru menguasai lembaga-

lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilihan umum ketika 

terjadi desentralisasi dan demokratisasi pasca pemerintahan otoritarianisme. 

Kemunculan orang kuat lokal dalam pengertian Sidel ini terkait dengan 

pembentukan pemerintahan yang bersifat menyebar dimana elit lokal kemudian 

muncul. Sebelumnya, elit lokal hanyalah kepanjangan tangan dari elit rezim
9
. 

Orang kuat lokal adalah bossisme lokal (istilah yang digunakan Sidel) yang 

mempertahankan jejaring politik yang telah terjalin lama untuk memperoleh 
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monopoli kontrol atas masyarakat melalui penguasaan sumber-sumber ekonomi 

dan kekuatan koersif dalam yurisdiksi teritorial kekuasaan mereka di era 

demokrasi.  

Vedi Hadiz juga memiliki pandangan mengenai local bossism dimana 

menurut Vedi Hadiz local bossism atau orang kuat lokal dalam pengertian Migdal 

bisa saja berlaku seperti predator dan sering mereka hanyalah orang-orang rezim 

lama. Vedi Hadiz juga menyoroti soal perjudian, narkoba, penyelundupan dan 

sebagainya faktor kejahatan jarang terjadi dalam kasus munculnya orang kuat 

lokal di Indonesia. Perubahan afiliasi partai politik juga masih dinilai Hadiz tidak 

begitu memiliki sifat yang signifikan.  

Logika yang coba digambarkan dalam mengidentifikasi local bossism 

dalam tabel yang dibuat oleh Melvin memuat 10 (sepuluh) unsur pembanding. 

Unsur pembanding ini digunakan demi memperjelas perbedaan local bossism 

dengan orang kuat lokal (konsepsi Sidel dengan konsepsi Migdal). Dalam 

penjelasan Melvin, Orang kuat lokal menggunakan simbol, hadiah dan hukuman 

sebagai kontrol atas masyarakat. Hal ini benar karena orang kuat lokal hadir diluar 

negara sebagai institusi. Orang kuat lokal merupakan kekuatan dari institusi diluar 

negara yang memiliki kekuatan (powers) atau hegemoni yang lebih kuat kepada 

masyarakat daripada negara sebagai institusi sosial. Kontrol atas masyarakat 

terjadi karena institusi sosial diluar nagara yang menghasilkan orang kuat lokal ini 

dipandang bisa menyelesaikan masalah individu sehingga individu akan 

mengasosiasikan dirinya dalam institusi sosial yang paling bisa membuat individu 

tersebut dapat bertahan hidup.  



Rasionalisasi ini kuat jika dibenturkan dengan kenyataan bahwa Migdal 

berangkat dengan konsepsi state in society sebagai pendekatan dengan melihat 

negara-negara pascakolonial yaitu afrika. Dalam negara pascakolonial ini, 

eksistensi negara sebagai institusi mulai terbentuk namun nyatanya negara tak 

bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam masyarakat dan negara 

cenderung menjadi lemah. Hal ini berbeda sekali dengan klaim yang berembang 

di Amerika yang memiliki pandangan bahwa negara/pemerintah bisa 

menyelesaikan semua masalah yang dihadapi masyarakat.  

Sedangkan, local bossism dikenali karena mampu menggunakan sumber 

daya ekonomi sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial. Kontrol sosial yang 

dilakukan ini dengan menggunakan politik uang dan kekerasan. Bentuk kontrol 

sosial ini biasanya melahirkan suatu praktik politik uang dalam mendapatkan 

dukungan masyarakat dimana para local bossism biasanya memberikan beberapa 

bantuan berupa pupuk, bibit, pekerjaan, kesehatan dan bantuan lain yang pada saat 

terjadinya pemilihan pemberian-pemberian ini ditukar dengan suara atau 

dukungan politik
10

.  

Local bossism justru akan dapat muncul ketika negara pasca 

otoritarianisme mencoba untuk melakukan demokratisasi. Filipina dan Indonesia 

merupakan dua dari contoh negara tersebut. Dalam catatan Sidel, di Filipina justru 
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pasca pemerintahan yang otoriter, muncul pemerintahan yang demokratis dan baik 

namun lemah. Hal ini terjadi karena pemimpin yang terpilih secara demokratis 

menggunakan segala cara untuk mendapatkan dukungan massa. Contohnya adalah 

politik uang, klientilisme dan kekerasan/intimidasi
11

.  

Menurut Sidel, pandangan Migdal mengenai lemahnya negara akibat 

munculnya orang kuat lokal (kekuatan diluar negara) adalah terbantahkan. 

Karena, orang kuat lokal (local bossism dalam bahasa Sidel) hadir dari dalam 

negara sendiri dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pasar walaupun 

untuk akumulasi primitif (kecil).  

Perbedaan Sidel dengan Migdal adalah bahwa menurut Sidel, local 

bossism memang sengaja dipelihara untuk menopang oknum negara. Hal ini 

dibuktikan dengan munculnya arus kapitalisme di negara dunia ketiga Asia 

Tenggara namun kondisi orang kuat lokal masih saja harmonis. Local bossism 

cenderung bersekutu dengan pusat. Local bossism biasanya justru merupakan 

broker dari politisi pusat. Hal ini tentu berbeda dengan anggapan Migdal bahwa 

orang kuat lokal cenderung akan menghambat otonomi negara karena 

kakuatannya dalam melakukan kontrol atas masyarakat
12

.  
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Intinya, local bossism justru muncul dan berdampak positif bagi 

pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Karena, local bossism sebagai pusat 

kekuasaan di suatu wilayah menggunakan birokrasi sebagai motor. Dengan basis 

kapitalisme-birokratis, justru local bossism akan berusaha untuk menciptakan 

kemajuan ekonomi daerahnya demi kepentingannya. 

Munculnya local bossism yang dilihat Sidel menitikberatkan pada negara 

pasca otoritarianisme dimana negara tersebut melaksanakan perubahan pusat 

kekuasaan negara dari terpusat menjadi menyebar. Dengan demikian, local 

bossism muncul di segala tingkat mulai dari local bossism di tingkat pusat sampai 

daerah. Intinya adalah, local bossism menggunakan demokrasi sebagai alat untuk 

melegitimasi kekuasaannya walaupun kemenangan local bossism dalam pemilihan 

umum (pemilu) yang menjadi instrumen utama demokrasi yang dipakai oleh local 

bossism diwarnai dengan praktik politik uang dan kekerasan. 

Politik uang ini juga terjadi karena faktor ekonomi suatu wilayah dalam 

negara. Hadirrnya local bossism dalam dinamika politik lokal menurut Sidel 

adalah karena Pertama, kegagalan pemerintah memberikan kesejahteraan rakyat. 

Kedua, kebutuhan ekonomi yang konkret dan langsung dibutuhkan. Ketiga, 

ketimpangan sosial (tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah) yang 

tinggi. Keempat, kelangkaan akses terhadap kebutuhan pokok. Penyebab yang 

lain adalah kegagalan kekerabatan masyarakat bekerja dan meningkatnya 

individualisme masyarakat, kegagalan aparat desa, aparat kota, aparat provinsi 

dan aparat pemerintah lainnya untuk menjamin kebutuhan subsisten (bertahan 



hidup) rakyat. Jadi ini bukan persoalan budaya politik tetapi lebih tepatnya sangat 

struktural
13

. 

Aktor local bossism adalah pengusaha, legislator, kepala daerah dan 

komandan militer. Aktor local bossism cenderung adalah mereka yang memiliki 

jabatan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum atau mereka yang 

memiliki modal ekonomi (pengusaha). Para local bossism ini menggunakan 

kekuasaannya untuk memonopoli sumber daya di daerah kekuasaannya demi 

melaksanakan kontrol kepada masyarakat. Kekuasaan daerah terpusat pada 

seorang bos local dan local bossism menjadikan birokrasi sebagai mesin politik 

untuk mendapatkan kembali dukungan masyarakat. Penempatan kroni dalam 

jabatan publik dilakukan oleh local bossism untuk mempertahankan penguasaan 

sumber daya di wilayah ekonominya.  

Para local bossism yang kemunculannya justru karena demokratisasi dan 

desentralisasi ini muncul dan menyebar dan terpilih secara demokratis melalui 

pemilihan umum. Walaupun pemilihan umum yang diikuti oleh para local 

bossism memang sebagai sarana legitimasi kekuasaan semata, sedangkan cara 

untuk mendapatkan dukungan masa dengan politik uang dan kekerasan. 

Dalam menjalankan kekuasaannya, local bossism menggunakan partai politik 

sebagai broker suaranya di tingkat lokal, menjadi broker bagi politisi negara dan 
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menjadi patron kepada klien lokal. Local bossism juga dengan mudah sering 

berganti afiliasi dengan partai politik dan biasanya menguasai lembaga demokrasi 

tersebut. Walaupun, Para local bossism bisa dengan mudah berganti afiliasi partai 

politik walaupun menurut Veri Hadiz hal itu belum mencolok jika dikaitkan 

dalam konteks Indonesia.  

Para local bossism ini menjalankan relasi patron klien dengan sangat cair. 

Misalnya, seorang local bossism dapat berganti patron di tingkat pusat dan dengan 

mudah dapat berganti klien di tingkat bawah. Hubungan-hubungan ini semata-

mata demi dukungan kepada eksistensi local bossism di wilayahnya. Local 

bossism dapat terdiri dari local bossism tingkat pusat, local bossism tingkat 

provinsi dan local bossism tingkat daerah. Local bossism bisa bersekutu dengan 

pemerintah pusat karena kesamaan tujuan yakni memperkuat jaringan dengan 

mesin-mesin politik dan penguasaan lembaga-lembaga demokrasi seperti pemilu, 

partai politik dan legislatif. 

Pemilihan kepala daerah langsung justru menjadi ciri terbentuknya local 

bossism di Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, karena pemerintahan rezim Orde 

Baru tidak memberikan ruang bagi berkembangnya para local bossism sehingga 

desentralisasi dan pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu angin segar 

muncul dan berkembangnya local bossism dalam arena politik
14

. Local bossism 
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diidentifkasi berperan banyak dalam demokratisasi, salah satunya adalah 

menduduki atau menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, 

legislatif dan pemilihan umum. Hal ini yang menjadikan local bossism dapat 

mendudukkan kroninya dalam jabatan publik demi kelangsungan suatu kekuasaan 

local bossism. Masa kekuasaan local bossism berbeda-beda di tiap wilayah. Di 

Filipina sendiri pernah terjadi masa kekuasaan local bossism yang lama.  

1.3. Karakter Local Bossism  

Local bossism yang lahir dari konsepsi Sidel atas pembacaan kondisi 

negara-negara Asia Tenggara misalnya Thailand, Filipina dan Indonesia yang 

memiliki karakteristik yang sama pada waktu itu yaitu baru saja lepas dari 

belenggu otoritarianisme. Sidel menggambarkan Filipina sebagai contoh paling 

baik dalam menggambarkan munculnya local bossism. Kondisi di Filipina dalam 

hal struktur kelembagaan yang masih kacau memunculkan adanya local bossism. 

Bukan lagi konsep oligarki dan juga patron klien yang bekerja karena kekuasaan 

yang dihasilkan dapat mempengaruhi monopoli alokasi sumber daya yang 

beragam. Kecurangan pemilu masih menjadi hal yang digunakan untuk 

mendapatkan kekuasaan di Filipina. local bossism di Filipina tidak muncul 

dengan cara yang tradisional, misalnya saja karena kepemilikan lahan yang luas. 

Karena monopoli atas lahan banyak terjadi pasca kekuasaan didapatkan dan 

bukan sebelumnya. 

                                                                                                                                                    
  



local bossism Thailand memiliki ceritanya juga dumana muncul chao 

phao yang bertugas sebagai pialang suara untuk pemilihan umum. Namun, 

munculnya local bossism di Thailand juga bukan disebabkan oleh elit tradisional 

melainkan muncul dari perubahan pemerintahan yang militeristik dan birokratik 

menuju pemerintahan yang biasanya didominasi oleh kelas pengusaha. Di 

Indonesia, sangat susah muncul elit lokal maupun local bossism. Hal ini karena 

posisi pemerintahan rezim Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto sangatlah 

terpusat (sentripetal) Jakartasentris. Segala penunjukkan jabatan daerah 

dicampuri oleh pusat. Muncul Golkar sebagai kendaraan politik rezim dan militer 

yang mendominasi posisi kepala daerah. Golkar dan militer akan selalu berusaha 

untuk memenangkan kembali Soeharto dalam pemilihan. Aktor lokal baru 

muncul di Indonesia pasca wacana desentralisasi yang menggeser pemerintahan 

terpusat menjadi menyebar. Kondisi ini memunculkan aktor-aktor daerah yang 

biasanya didominasi oleh aktivis, orang-orang yang berhubungan dengan partai 

lama rezim (PDI, PPP, Golkar) dan pengusaha-pengusaha kecil. 

Kesimpulan yang dapat dijadikan acuan dalam memahami local bossism 

dan menjadikan pemikiran peneliti menjadi non-Migdalian adalah bahwa local 

bossism adalah perluasan daripada negara. Bukan terpisah dan otonom. Local 

bossism muncul dari struktur nasional yang terbentuk dan kondisi ekonomi 

politik di tingkat lokal. Inti daripada local bossism adalah mewujudkan monopoli 

lokal dimana akan selalu menginginkan hubungan baik dengan pelindung di 

tingkat pusat dan klien di tingkat daerah. Lokal bossism tidak selalu merugikan 

negara secara industrialisasi, karena local bossism memiliki kontrol terhadap 



ekonomi dan berusaha memajukannya. Local bossism juga memiliki kontrol 

untuk memanipulasi kelangkaan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan 

dalam masyarakat karena dominasinya terhadap sumber daya.  

Diagram 1.1. Karakter Bos Lokal 

Sumber: John T. Sidel. Philippine Politics in Town, District and Province : Bossism in 

Cavite and Cebu. The Journal of Asian Studies Vol. 56 No. 4 November 1997. Hlm 947.  

Local bossism bekerja dengan beberapa cara dengan tujuan untuk 

menguasai sumber daya suatu wilayah tertentu. Dari bahan yang sudah ditulis 

oleh Sidel, peneliti menggambarkan bagaimana praktik politik yang dilakukan 
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para local bossism dalam menjalankan kekuasaannya. Jika diambil kesimpulan, 

praktik-praktik tersebut diantaranya adalah  

Pertama, menempatkan kerabat dan kroni sebagai walikota, wakil 

walikota dan anggota legislatif daerah. Tujuan dari hal ini adalah untuk 

melakukan dominasi terus menerus dan melakukan pengamanan aokasi sumber 

daya suatu wilayah. Penempatan jabatan yang dilakukan oleh local bossism ini 

dilakukan juga dalam pemilu yang demokratis. Mengingat pendapat Sidel ini 

peneliti membenarkan bahwa terjadinya fenomena local bossism di Indonesia 

terjadi pasca bergulirnya wacana desentralisasi. Desentralisasi yang digambarkan 

menjadi produktif terhadap demokratisasi justru bersifat sebaliknya.  

Dalam usaha untuk menempatkan kerabat dalam pemilihan umum ini para 

local bossism menggunakan kekuatan modal dan kekuatan monopolinya untuk 

mendominasi posisi elektoral. Menjadi ciri juga jika biasanya local bossism 

menggunakan praktik politik uang dan kekerasan untuk memobilisasi suara demi 

mendapatkan monoloyalistik pemilih di wilayah kekuasaannya. 

Kedua, membentuk mesin politik sebagai broker suara. Mesin politik ini 

dibentuk dan dikuasai sebagai alat untuk pemenangan para bos lokal atau 

kroninya dalam pemilihan umum. Mesin politik yang dibuat oleh local bossism 

bisa merupakan mesin politik formal dimana bekerja menurut struktur dan tata 

aturan tertentu misalnya organisasi seperti partai politik. Bisa juga local bossism 

menggunakan birokrasi, LSM dan Ormas dalam menjaring suara. Broker suara 



yang dibuat oleh local bossism bisa juga berbentuk relawan yang bertugas untuk 

melaksanakan praktik-praktik politik uang. 

Ketiga, mengatur penempatan pejabat daerah.  Tujuan dari penempatan 

pejabat daerah adalah untuk mendukung eksisteksi local bossism. Birokrasi lokal 

ini akan bertugas sebagai milisi keuasaan bos lokal. Penempatan pejabat daerah 

juga berfungsi sebagai keamanan posisi local bossism dalam struktur 

pemerintahan dari tingkat paling kecil. Pejabat daerah yang ditempatkan 

merupakan pejabat daerah yang sesuai dengan kriteria local bossism dan akan 

cenderung mengedepankan loyalitas dan minim dinamika.  

Keempat, mengatur proyek pemerintah.  Bos lokal akan terlibat dalam 

mengatur proyek pemerintah yang memberikan keuntungan bagi para bos lokal. 

Local bossism akan terlibat aktif dalam menjalankan proyek dan investasi 

sehingga disebut Sidel sebagai pengembang kapitalisme kecil. Local bossism 

berbeda dengan orang kuat lokal yang bersifat negatif dalam pembangunan 

ekonomi dan pasar. Sejatinya local bossism tidak selalu bersifat demikian. 

Walaupun keuntungan utama tujuan pembangunan adalah untuk local bossism 

sendiri namun local bossism bisa bersifat positif terhadap pembangunan ekonomi 

dan pasar. 

Kelima, mengatur peraturan daerah. Andilnya bos lokal dalam mengatur 

peraturan daerah ini terkait soal pengaturan mudahnya akses alokasi sumber 

daya. Dominasi bos lokal bisa ada pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Local 

bossism menggunakan milisinya untuk mengatur peraturan daerah sesuai dengan 



keinginan local bossism. Dengan demikian, menempatkan kerabat atau milisi di 

tingkat eksekutif dan legislatif menjadi penting sebab posisi ini yang akan 

mengatur soal pembentukan peraturan daerah.  

Keenam, intimidasi dan kekerasan politik. Intimidasi dan kekerasan 

politik yang dilakukan local bossism bertjuan untuk mobilisasi atau 

mengamankan posisi. Intimidasi ini biasanya terjadi bagi kekuatan yang mungkin 

muncul yang akan menimbulkan kritik terhadap local bossism
15
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Menemukan metode yang tepat dalam penelitian merupakan keharusan 

bagi pekerjaan seorang peneliti. Peneliti haruslah mengenali penelitian yang 

sedang dilakukannya sehingga bisa menentukan metode apa yang tepat demi bisa 

menjawab segala pertanyaan penelitian. Dalam bab metode penelitian ini peneliti   

akan menggambarkan mengenai jenis penelitian apa yang akan peneliti gunakan 

dalam menganalisis fenomena local bossism, sumber data apa yang digunakan dan 

bagaimana cara mengumpulkan data agar penelitian ini bisa cukup. 

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian mengenai local bossism ini merupakan penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menemukan jawaban dengan 

cara-cara seperti observasi partisipan, wawancara mendalam dan wawancara 

umum. Dengan ini peneliti juga menggunakan sumber data primer dan sekunder 

demi menemukan suatu jawaban fenomena yang utuh. Yang terpenting dari 

peneliti kualitatif adalah bagaimana menemukan makna dari sesuatu dan bukan 

frekuensi terjadinya sesuatu
1
.  

Secara fundamental, penelitian kualitatif didasari dengan pendekatan 

interpetatif dimana Pertama, orang bertindak atas dasar keyakinan dan preferensi 
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mereka. Kedua, kita tidak dapat memisahkan keyakinan dan preferensi mereka 

dari fakta obyektif tentang mereka seperti kelas sosial, ras atau posisi 

institusionalnya. Ketiga, ideologi yang digunakan aktor-aktor politik untuk 

melegitimasi aksi mereka. Dalam memahami aksi, praktek dan institusi kita harus 

terlebih dahulu memahami makna, keyakinan dan preferensi orang-orang yang 

terlibat
2
.  

Menurut Crosswell, penelitian kualitatif dapat didekati dengan empat 

bentuk yakni etnografi, grounded theory, case study dan fenomenologi.
3
 Dengan 

berbagai konsekuensi dari metode atau design penelitian kualitatif yang 

dicetuskan oleh Crosswell, peneliti akan menganalisis munculnya local bossism di 

Kabupaten Kediri dengan design studi kasus (case study). Studi kasus dipilih 

peneliti karena metode ini sesuai untuk menjawab pertanyaan ‘mengapa’ dan 

‘bagaimana’, memiliki metode dengan hanya sedikit kontrol yang dimiliki oleh 

peneliti atas kasus yang terjadi dan metode ini menganalisis kasus kontemporer 

dimana peristiwa tidak dapat dimanipulasi. Artinya, peristiwa masih bisa 

dirasakan peneliti pada waktu sekarang sehingga teknik observasi dan wawancara 

sistematik menjadi perlu dalam pengumpulan data.
4
  

Studi kasus sebagai alat penelitian juga memiliki tiga tipe yaitu 

eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Untuk mengenai tipe-tipe ini perlu 
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kiranya untuk menggambarkan kondisi yang akan membedakan ketiganya. 

Pertama, pertanyaan penelitian yang diajukan. Kedua, luas kontrol yang dimiliki 

peneliti atas peristiwa yang akan diteliti. Ketiga, fokusnya terhadap peristiwa 

kontemporer.  

Penelitian eksploratoris lebih banyak digunakan untuk menjawab 

pertanyaan ‘apa’ sedangkan ‘siapakah’, ‘dimanakah’ dan ‘berapa banyakkah’ 

;ebih mewakili penelitian deskriptif. Dan untuk pertanyaan ‘mengapa’ dan 

‘bagaimana’ biasanya digunakan oleh tipe eksplanatoris. Tipe eksplanatoris yang 

menjadi fokus studi kasus akhirnya mendekati fenomena-fenomena kontemporer 

dengan bukti dan peristiwa yang tidak dapat dimanipulasi
5
.  

Penelitian eksploratoris memiliki tujuan untuk mengambangkan hipotesis 

dan proposisi yang berkaitan dengan inkuiri berikutnya. Eksplanatoris lebih 

memfokuskan penelitian pada usaha memajukan penjelasan-penjelasan tandingan 

untuk rangkaian peristiwa yang sama dan menunjukkan bagaimana penjelasan 

semacam itu mungkin bisa diterapkan pada situasi-situasi yang lain. Sedangkan 

penelitian deskriptif mencoba melacak urutan peristiwa, hubungan antar pribadi, 

menggambarkan subbudaya yang sudah jarang menjadi topik penelitian dan 

menemukan fenomena kunci
6
. Untuk meneliti local bossism di kabupaten Kediri, 

peneliti menggunakan metode eksplanatoris yang berusaha untuk memperkuat 

atau menguji teori/hipotesis yang sudah diakui kebenarannya. 
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Desain penelitian studi kasus adalah bagian yang harus menjadi perhatian 

utama bagi para peneliti studi kasus. Desain penelitian merupakan bagaimana 

studi dilakukan dari awal hingga akhir (laporan penelitian selesai). Desain 

penelitian harus ditentukan guna menjawab empat masalah dalam penelitian yakni 

pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana data/bukti menjadi relevan, apa 

yang harus dikumpulkan dan bagaimana menganalisis hasilnya
7
.  

Dalam upaya untuk menjawab empat masalah desain penelitian, desain 

penelitian memiliki komponen-komponen desain penelitian yakni (a) pertanyaan. 

Berkenaan dengan apa, mengapa, bagaimana, dsb dimana pertanyaan penelitian 

harus dilihat bentuk dan substansi pertanyaan. (b) Preposisi, yakni suatu kalimat 

yang bisa dinilai benar atau salahnya. (c) Unit analisis, mengidentifikasi apa yang 

dimaksud sebagai ‘kasus’ dalam suatu penelitian. Kesalahan dalam menentukan 

unit analisis akan membuat penelitian berbeda sama sekali. (d) bukti analisis. (e) 

intepretasi temuan.  

Studi kasus sebagai suatu metodologi penelitian yang memiliki desain 

penelitian haruslah memiliki 4 (empat) aspek untuk menguji kualitas desain 

penelitian. Pertama, validitas konstruk. Kedua, validitas internal. Ketiga, validitas 

eksternal. Keempat, reabilitas. Validitas konstruk adalah cara untuk menguji 

kualitas penelitian dengan menetapkan ukuran-ukuran operasional bagi konsep 

yang akan diteliti. Uji validitas konstruk haruslah ditempuh dengan mengambil 
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sumber bukti yang tidak tunggal, membangun rangkaian bukti dan informan kunci 

meninjau draft laporan studi kasus.  

Uji validitas internal digunakan untuk penelitian eksplanatoris. Uji 

validitas eksternal digunakan untuk menentukan ranah dimana temuan penelitian 

dapat divisualisasikan. Terakhir uji reabilitas dilakukan untuk menunjukkan 

bahwa pelaksanaan suatu penelitian dapat diintepretasikan dengan hasil yang 

sama. 

Studi kasus dalam penelitian ini lebih fokus pada desain kasus tunggal 

dibandingkan dengan desain multikasus. Desain ini harus diputuskan peneliti 

bahkan sebelum peneliti mengumpulkan data apapun. Desain ini dipilih sejak 

peneliti akan menentukan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain kasus tunggal 

berusaha untuk menguji kebenaran suatu teori yang telah disusun dengan 

proposisi-proposisi dimana kebenarannya sudah diyakini atau mengajukan 

alternatif penjelasan yang lebih relevan
8
. Sedangkan desain multikasus berusaha 

untuk memandang multikasus sebagai multieksperimen dengan mengikuti logika 

replika dan bukan mengikuti logika sampling ala eksperimen
9
. Desain penelitian 

multikasus cocok untuk hasil yang sama diprediksi untuk masing-masing kasus. 

 Berfokus kepada desain kasus tunggal dalam melakukan penelitian local 

bossism di Kabupaten Kediri, perlu dipahami juga kenapa peneliti mencoba 

mengambil desain kasus tunggal. Sejatinya, rasionalitas pertama desain kasus 
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tunggal studi kasus berusaha untuk memastikan, mengubah atau 

menggambangkan suatu teori
10

. Rasionalitas kedua desain tunggal studi kasus 

mencoba menyajikan kasus yang ekstrem atau unik dan rasionalitas ketiga adalah 

usaha melakukan penyingkapan dimana kasus yang umum belum pernah 

diselidiki oleh peneliti
11

.  

Studi kasus tunggal juga membedakan dirinya menjadi dua, tergantung 

dari masalah apa dan cakupan masalah yang akan diteliti. Jika masalahnya hanya 

tunggal dan hanya mengkaji sifat umum suatu masalah maka ia disebut penelitian 

studi kasus tunggal holistik. Sementara jika penelitian kasus tunggal memiliki 

lebih dari satu unit analisis maka dia disebut dengan penelitian studi kasus 

terjalin
12

. Penelitian mengenai local bossism di Kabupaten Kediri ini merupakan 

model studi kasus tunggal holistik karena hanya menganalisis sifat umum dari 

local bossism sebagai unit analisis primer. 

3.2. Fokus dan Lokasi  

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana sosok 

Sutrisno sebagai local bossism masuk dalam dinamika politik Kabupaten Kediri. 

Lokasi penelitian ada dalam wilayah Kabupaten Kediri dengan perincian yang 

lebih detail mencakup beberapa tempat yaitu kantor Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Kediri demi melihat bagaimana fokus pembangunan Kabupaten Kediri 
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oleh Sutrisno, kantor LSM menjadi tempat penelitian untuk mengambil 

wawancara seputar intimidasi politik dan sepak terjang Sutrisno dalam dinamika 

politik Kabupaten Kediri, kediaman pemilih aktif di Kabupaten Kediri menjadi 

tempat mengetahui bagaimana praktik politik uang dilakukan di Kabupaten 

Kediri, Kantor media Jawa Pos Radar Kediri menjadi tempat untuk melihat 

bagaimana media memotret pemerintahan dan LSM di Kabupaten Kediri, kantor 

partai politik cabang Kabupaten Kediri (Nasdem dan PKS) dan tempat-tempat 

informal lain seperti warung kopi untuk melakukan wawancara dengan 

narasumber demi mencari data tambahan. 

3.3. Jenis dan Sumber Data  

Sumber data adalah darimana data akan diperoleh demi memenuhi 

penelitian peneliti. Sumber data yang akan mendukung penelitian akan dibagi 

menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. 

3.3.1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang didapat langsung melalui orang yang 

bersangkutan dengan fenomena yang diteliti. Data primer dalam tulisan ini berupa 

wawancara yang mendalam dengan subjek yang terlibat dalam penelitian. 

Misalnya, KPU Kabupaten Kediri akan digunakan peneliti sebagai sumber data 

peta kekuatan politik di Kabupaten Kediri pasca Desentralisasi. DPC PDIP 

Kabupaten Kediri, LSM dan tokoh lain yang terkait. 

3.3.2. Data Sekunder  



Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap data primer. 

Data sekunder bisa berupa data literatur, data arsip dokumentasi dan data-data lain 

yang tidak bisa didapatkan dari sumber utama
13

. Dalam penelitian ini, penulis 

akan banyak menggukan data sekunder untuk menganalisis bagaimana peta politik 

Kabupaten Kediri dan kebijakan kepala daerah yang akan banyak didapat dari 

KPUD Kabupaten Kediri dan Kantor Bupati Kabupaten Kediri. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah suatu usaha sistematis yang digunakan 

untuk mengambil data penelitian dan memilah serta memilih kesesuaian data. 

Dalam penelitian kualitatif, banyak teknik yang bisa digunakan dalam usaha 

peneliti melakukan pengumpulan data. Yakni observasi partisipasi, wawancara 

mendalam dan studi dokumen.
14

  

Lebih khusus, penelitian kualitatif dengan metode studi kasus memiliki 6 

(enam) teknik pengumpulan data diantaranya adalah dokumen, rekaman arsip, 

wawancara, pengamatan langsung, observasi parsipatoris dan perangkat fisik
15

. 

Dalam penelitian studi kasus tidak disarankan menggunakan sumber bukti tunggal 

untuk menyelesaikan suatu penelitian, diperlukan suatu prinsip multisumber 
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bukti/data. Multisumber bukti ini adalah suatu cara dimana penelitian tidak hanya 

menggunakan satu teknik analisis namun bisa menggunakan beberapa teknik 

analisis secara bersamaan untuk mengarahkan observasi peneliti memiliki lokus 

yang luas dan temuan serta konklusi yang dihasilkan juga lebih meyakinkan
16

.  

Dengan berpedoman pada prinsip pengumpulan data multisumber data 

sebagai sarana untuk mendapatkan kualitas yang baik maka peneliti memilih 

teknik pengumpulan data wawancara, dokumen dan observasi langsung untuk 

menyelesaikan penelitian kasus local bossism di Kabupaten Kediri. Multisumber 

bukti juga merupakan suatu taktik untuk menguji validitas konstruk (menetapkan 

ukuran operasional yang benar dan konsep yang diteliti) suatu penelitian. 

3.4.1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam adalah salah satu dari metode pengumpulan data 

penelitian kualitatif. Dengan melakukan wawancara mendalam, peneliti bisa tahu 

dan melakukan intepretasi dari fenomena yang terjadi. Wawancara mendalam 

yang dilakukan selain dilakukan kepada individu juga dilakukan pada kelompok-

kelompok. Teknik wawancara dalam penelitian studi kasus biasanya bersifat open 

–ended dimana narasumber biasanya ditanya soal fakta-fakta suatu kasus dan 

bukan hanya sekadar opini.  

Penelitian studi kasus dengan memenuhi teknik wawancara open-ended 

juga bisa menjadikan narasumber yang memberikan fakta paling banyak menjadi 
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informan kunci dalam penelitian.
17

 Walaupun penelitian dengan teknik 

wawancara akan menghasilkan bukti yang bias dan masih perlu didukung dengan 

bukti lain. 

Tabel 1.4. Daftar Informan Lapangan 

No Informan Nama Informan Data yang Diambil 

1 KPUD 

(Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Daerah) 

Kabupaten 

Kediri 

bagian PPID 

Andik  1. Mencari tahu 

bagaimana peta 

politik Kabupaten 

Kediri pasca 

desentralisasi 

bergulir.  

2. Mencari tahu 

biodata anggota 

calon kepala 

daerah sejak 

pemilihan kepala 

daerah langsung.  

3. Mencari tahu 

mengenai angka 

partisipasi 

masyarakat di 

Kabupaten Kediri. 

2 Narasumber 

dari Kantor 

Bupati 

(Bupati dan 

birokrat) 

Bappeda  1. Data mengenai 

fokus 

pembangunan di 

Kabupaten Kediri 

2. Data mengenai 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(APBD) 

Kabupaten Kediri. 

3 Partai 1. Tatak (Ketua Mencari tahu bagaimana 
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Politik yang 

menyatakan 

Standing 

Posisition 

Oposisi 

dalam 

parlemen di 

Kabupaten 

Kediri 

DPC Partai 

Keadilan 

Sejahtera (PKS) 

Kabupaten 

Kediri)  

2. Mahmudiono 

(Ketua DPC 

Partai Nasdem 

Kabupaten 

Kediri) 

hubungan checks and 

ballances dengan 

pemerintah daerah 

mengenai pembentukan 

peraturan daerah. Hal ini 

berfokus pada bagaimana 

peran kader partai dalam 

legislatif dan bagaimana 

partai melakukan 

kaderisasi partai di 

kabupaten Kediri. 

4 LSM 

(Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat) 

1. Rahmat 

Mahmudi sebagai 

Ketua GR-

MKLB (Gerakan 

Rakyat Menuju 

Kediri Lebih 

Baik).  

2. Taufiq Dwi 

Kusuma (LSM 

APEL Kabupaten 

Kediri)  

3. Khoirul Anam 

sebagai ketua 

KR2D (Komite 

Rakyat untuk 

Reformasi dan 

Demokrasi).  

1. Mencari tahu 

bagaimana 

elektabilitas 

Sutrisno di akar 

rumput 

(mengutamakan 

LSM yang pro 

demokrasi). 

(Menganalisis soal 

partisipasi).  

2. Mencari tahu 

mengenai 

hubungan  Sutrisno 

dengan  LSM.  

3. Mencari tahu 

mengenai 

bagaimana LSM 

memandang dan 

bersikap terhadap 

kepemimpinan 

Sutrisno dan 

keluarganya. 

5 DPC PDIP 1. Erjik Bintoro 

(Mantan Ketua 

DPRD 

Kabupaten Kediri 

dari PDIP) 

2. Mencari data 

menganai 

bagaimana sistem 

rekrutmen kepala 

daerah DPC PDIP 

Kabupaten Kediri.  

3. Mencari tahu 

menganai 

keterpilihan 



Sutrisno sebagai 

ketua DPC 

Kabupaten Kediri.  

6 Media di 

Kabupaten 

Kediri 

1. Radar Kediri 

(Endro- Redaksi 

Radar Kediri).  

2. Dian (Redaksi 

bagian Politik 

dan 

Pemerintahan) 

Radar Kediri 

3. Mencari tahu 

bagaimana citra 

Sutrisno dan 

keluarganya 

dibangun dalam 

media.  

4. Bagaimana 

Sutrisno 

membangun citra 

kebijakan 

pemerintah daerah 

dalam media.  

7 Akademisi 

di 

Kabupaten 

Kediri 

1. Taufik Al-

amin (Dosen 

sejarah di 

Sekolah 

Tinggi 

Agama Islam 

Negeri 

Kediri) 

2. Mencari tahu 

partisipasi 

politik dan 

monoloyalistik 

konstituen 

terhadap 

Sutrisno dan 

keluarganya.  

3. Mencari tahu 

apakah ada 

bantuan-

bantuan khusus 

(uang, bibit, 

program) 

dalam 

kampanye 

Sutrisno dan 

Keluarganya. 

8 Masyarakat 

Kabupaten 

Kediri 

1. Ropi’i (Waga 

Kecamatan Pare)  

2. Pak D (inisial) 

Kabupaten Kediri 

dan aktivis 

agraria di 

Kabupaten Kediri 

1. Mencari tahu 

bagaimana cara 

Sutrisno 

berkampanye 

terhadap warga 

Kabupaten Kediri 

agar memilih 

kembali dirinya 

dan keluarganya 



pada pemilu yang 

demokratis. 

Keterangan: Jumlah narasumber 13 orang 

3.4.2. Dokumen  

Analisis dokumen atau studi dokumen adalah salah satu cara yang digunakan 

untuk mendukung analisis data primer. Data dekumen ini bisa berupa kliping, 

memorandum, data administratf, dan agenda-agenda peristiwa
18

. Tiga alasan 

mengapa teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen menjadi 

penting. Pertama, dokumen memberikan bantuan membenarkan ejaan dari nama 

organisasi/singkatan yang telah ditulis dalam penelitian. Kedua, dokumen 

digunakan sebagai tambahan data agar penelitian menjadi spesifik. Ketiga, 

dokumen digunakan sebagai inferensi
19

.  

3.4.3. Observasi Langsung  

Salah satu ciri dari penelitian studi kasus adalah bahwa kasus yang terjadi 

memang terjadi di masa sekarang atau kasus kontemporer dimana dapat diteliti 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung. 

Observasi yang dilakukan dapat meliputi kegiatan pengumpulan data formal dan 

kausal
20

. 

3.4.4. Teknik Analisis Data 
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Analisis data atau bukti dalam penelitian studi kasus menurut Yin memiliki 3 

(tiga) cara. Yakni, penjodohan pola, eksplanasi dan analisis deret waktu
21

. 

Penjodohan pola dilakukan menggunakan logika penjodohan pola. Logikanya, 

bagaimana membandingkan pola yang didasarkan atas data empiris dan dengan 

pola yang sudah diprediksikan. Jika kedua pola sama, maka validitas internal 

penelitian telah teruji.  

Eksplanasi cocok dilakukan pada penelitian eksplanatoris dimana penelitian 

dipandang sebagai pengembangan dari hipotesis dengan tujuan tidak untuk 

menyimpulkan suatu penelitian hanya untuk membangun gagasan-gagasan untuk 

penelitian selanjutnya. Sedangkan penelitian deret waktu lebih cocok pada 

penelitian yang serupa dengan eksperimen atau kuasi eksperimen
22

. Dalam 

penelitian yang menganalisis bagaimana dinamika local bossism di Kabupaten 

Kediri, peneliti menggunakan teknik analisis penjodohan pola.  

Penelitian ini akan memfokuskan hasil data penelitian yang dilakukan melalui 

teknik wawancara, dokumen dan observasi langsung akan dikumpulkan, diedit 

dan dikategorikan agar ditemukan pola dalam bukti yang sudah didapatkan. Dari 

hasil empiris maka data akan diintepretasi dengan mengaitkan teori sebagai dasar 

penelitian.  

3.4.5. Sistematika Penulisan 

Peneliti merangkum bagaimana sistematika penulisan laporan penelitian 

ini agar memudahkan pembacaan dalam sistematika sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama ini membuka penelitian yang membahas mengenai latar 

belakang peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kediri. Bab ini 

menggambarkan masalah awal yang akan peneliti angkat dalam penelitian 

dengan Sutrisno sebagai unit analisis. Pada bab ini peneliti juga 

merumuskan masalah penelitian serta manfaat dan tujuan penelitian agar 

penelitian yang dilakukan runtut dan mudah untuk diambil manfaatnya 

bagi pembaca. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua menjelaskan mengenai pijakan berpikir peeliti dalam 

menganalisis masalah. Hal ini dituliskan secara runtut melalui konsep dan 

teori local bossism John. T. Sidel. Dalam penelitian yang peneliti lakukan 

juga memuat penelitian terdahulu yang memudahkan peneliti dalam 

menemukan anomali dan bandingan serta menghindarkan peneliti untuk 

menulis suatu karya tulis yang sama dengan peneliti lain. Bab ini sangat 

fundamental karena merupakan pisau analisis peneliti dalam memecahkan 

suatu teka-teki yang ada di lapangan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan bagian yang paling penting dalam melihat 

suatu karya penelitian empiris dimana metode ini menentukan bagaimana 

peneliti merumuskan hasil karyanya dan bagaimana peneliti sampai pada 

tujuan penelitiannya. Dalam bab metodologi peneliti menuliskan 

bagaimana metode kualitatif dipilih dan paling sesuai untuk menentukan 



kebenaran penelitian yang sudah dilakukan. Metode penelitian studi kasus 

dipilih untuk menemukan teknik paling tepat demi menguji validitas suatu 

penelitian. Dalam bab ini digambarkan mengenai fokus, lokasi, dan cara 

memperoleh bukti dalam penelitian. 

BAB IV PETA ARENA POLITIK DAN POTRET SUTRISNO 

Pada bab empat akan peneliti jelaskan mengenai kondisi politik Kabupaten 

Kediri paska desentralisasi sebagai prakondisi munculnya bos lokal. 

Dalam bab ini juga peneliti mencoba menggambarkan sosok Sutrisno 

sebagai satu analisis tunggal dalam penelitian, bagaimana latar 

belakangnya dan apa saja faktor pendukung lahirnya fenomena local 

bossism di Kabupaten Kediri. 

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan menganalisis bagaimana peran Sutrisno sebagai local 

bossism di Kabupaten Kediri. Hal ini digambarkan berdasarkan basis 

fundamen konsep yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam bab tinjauan 

pustaka dimana peneliti menggunakan konsep local bossism karya John. 

T. Sidel. Dalam bab ini peneliti berusaha untuk menganalisis apakah 

indikator local bossism bekerja sepenuhnya di Kabupaten Kediri disertai 

dengan bukti yang didapat melalui teknik pengumpulan bukti lapangan 

ataukah ada catatan khusus yang perlu dicantumkan untuk merevisi, 

menambahkan dan bahkan merevisi konsep local bossism John T. Sidel. 

BAB VI PENUTUP 



Keseluruhan hasil penelitian akan penulis rangkum dalam bab kesimpulan 

agar didapati kesatuan pembacaan atas karya tulis hasil penelitian oleh 

semua pembaca mengenai local bossism di Kabupaten Kediri. Peneliti 

juga mencantumkan rekomendasi-rekomendasi kepada pembaca maupun 

pihak yang terkait dengan unit penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

 



 



BAB IV  

PETA ARENA POLITIK DAN POTRET SUTRISNO   

Pada bab ini peneliti akan mulai untuk menggambarkan bagaimana penemuan peneliti 

dari data yang sudah didapatkan dari penelitian lapangan. Data yang peneliti gunakan telah 

disaring dengan metode penelitian yang sudah digunakan dan telah pula dituliskan dalam bab 

metodologi. Bab ini disajikan untuk mengantarkan pembaca kepada analisis peneliti 

mengenai fenomena local bossism yang menjadi titik penelitian dan Sutrisno sebagai unit 

analisis tunggal.  

Bab 4 ini memuat dua pokok bahasan yang terbagi dalam beberapa sub. Yang menjadi 

penting adalah yang pertama pembahasan mengenai peta arena penelitian. Peta arena 

penelitian secara sederhana menggambarkan mengenai kondisi geografis, daftar 

kepemimpinan di Kabupaten Kediri, bagaimana kondisi masyarakat di Kabupaten Kediri 

yang paling dominan peneliti gambarkan dalam kekuatan Lembaga Swadaya Masyarakatnya, 

bagaimana kondisi media, elit-elit yang muncul, kekuatan partai politik dan kekuatan partai 

politik yang secara formal masuk dalam kursi parlemen. Kedua, hal utama yang menjadi 

sorotan daam bab ini adalah penggambaran atau bagaimana peneliti mencoba meotret 

Sutrisno yang dalam penelitian ini menjadi unit analisis tunggal. Sutrisno dalam bab ini 

dipotret mulai dari siapa Sutrisno? bagaimana relasi ekonomi Sutrisno? bagaimana relasi 

kekuasaan Sutrisno? Bagaimana peran dominan Sutrisno paska turun dari kekuasaan 

formalnya sebagai bupati Kabupaten Kediri? 

4.1. Sekilas Kabupaten Kediri  

Bagian penelitian ini menjelaskan mengenai arena penelitian yang peneliti ambil 

dalam menentukan studi kasus penelitian. Mendeskripsikan arena penelitian yang menjadi 



arena politik ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial maupun kondisi 

geografis yang dapat mempengaruhi keadaan masyarakat dalam arena penelitian. Kabupaten 

Kediri adalah suatu daerah yang dialiri sungai Brantas yang terbentang membelah utara dan 

selatan. Secara administratif, daeah Kabupaten Kediri memiliki 26 kecamatan
1
. 

Kabupaten Kediri pernah beberapa kali berganti pucuk kepemimpinan sampai 

akhirnya di tahun 2000 DPRD memilih Sutrisno sebagai subjek bahasan yang ada dalam 

penelitian ini. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2000 masih menggunakan aturan lama 

mengikuti undang-undang nomor 22 tahun 1999 dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD
2
. 

Aturan ini adalah aturan lama yang akhirnya diganti dengan aturan undang-undang baru 

nomor 32 tahun 2004 yang menetapkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. 

Pemilihan yang demokratis ini diwujudkan dalam pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah 

pada tahun 2000 ini merupakan pemilihan kepala daerah pertama yang dilakukan lepas dari 

orde baru.   

Pemilu dalam demokrasi prosedural menjadi titik utama. Walaupun sebenarnya bukan 

demokrasi sama dengan pemilu. Namun pemilihan umum formal menjadi instrumen utama 

tegaknya demokrasi (demokrasi prosedural). Pemilu dianggap sebagai tangan rakyat langsung 

dalam terpilihnya legislatif maupun eksekutif suatu daerah dimana legitimasi rakyat akan 

tinggi
3
. Namun sejatinya banyak masalah tradisional muncul dalam wacana demokrasi 

modern karena negara-negara sasaran demokrasi sejatinya belum siap atau masih berwatak 

tradisional. Kabupaten Kediri dalam sejarahnya baru melaksanakan pemilihan Bupati secara 
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langsung pada tahun 2005. Pemilu tahun 2005 ini menjadi momentum terpilihnya kembali 

Sutrisno sebagai bupati Kabupaten Kediri melalui pemilihan umum.  

Tabel. 4.1. DAFTAR NAMA BUPATI KABUPATEN KEDIRI 1800-2015 

No Tahun/Periode Nama Bupati 

1  

 
 

1800-1825 Pangeran Slamet Poerbonegoro 

2 1825-1850 
Tjakaningrat Teposono 

3 1850-1860 Djojonagoro 

4 
1860-1880 

Soemodirdjo 

5 1880-1890 Tedjo Koesoemo 

6 1890-1910 
Djojo Koesoemo 

7 1910-1912 Tondo Aditdjokro 

8 1912-1928 
Moestadjab Koesoemo Adi Winoto 

9 1928-1929 
RAA Danoeningrat I (Soebari Danoedjopuro) 

10 1930-1943 
RAA Danoeningrat I (Moeladi) 

11 
1943-1945 R. Moestadjab 

12 1945- 
R Darmadi 

13 
1945-1947 R. Samadikoen 

14 1948-1960 
R. Moch Machin 

15 1960-1963 
R.M Imam Koesoebagijo 

16 1963-1965 AKBP. Achmad Soebari 

17 
1965-1970 

M. Iswadi Wirosepoetro 

18 
1970-1975 

Letkol inf Siswoharjoko 

19 
1975-1980  

 Drs. Usri Sastradiredja 

20 
1980-1985  

 Drs. Usri Sastradiredja 

21 
 1985-1990  

 Letkol ART Asmono 



22 
1990-1995 

Kol INF Ruspandji 

23 
1995-2000 

Kol INF Suparyadi S.IP. MM 

24 
2000-2005 

Ir H. Sutrisno 

25 
2005-2010 

 Ir H. Sutrisno 

26 
2010-2015 

dr. Hj Haryanti Sutrisno 

27 
   

 2016-  
 

dr. Hj Haryanti Sutrisno 

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber. 

Paska terpilihnya Sutrisno di panggung politik Kabupaten Kediri, selanjutnya selama 

hampir empat periode kepemimpinan kepala daerah kabupaten kediri selalu dikepalai oleh 

Sutrisno dan Haryanti (istri Sutrisno) selama masing-masing dua periode. 

1.2. Peta Politik dan Kondisi Kabupaten Kediri  

Peta politik di Kabupaten Kediri adalah bagian yang digambarkan sebagai arena 

penelitian dan munculnya local bossism dilihat pada suatu wilayah tertentu yang khusus. 

Fungsi penggambaran dari peta politik ini juga bisa menjadi bahan analisis khusus yang bisa 

dikembangkan untuk penelitian lain. Peta politik yang peneliti gambarkan juga bisa sebagai 

gambaran jika penelitian sejenis dilakukan di tempat yang sama atau tempat lain dengan 

metode penelitian yang sama. Penggambaran ini menjadi penting untuk melihat kondisi sosial 

politik Kabupaten Kediri mulai dari kondisi masyarakat, partai politik, parlemen dan media. 

A. Kondisi civil society Kabupaten Kediri  

Kondisi masyarakat di Kabupaten Kediri sangat sedikit yang perduli dengan persoalan 

politik. Hal ini diungkapkan ketua GR-MKLB Rahmat Mahmudi. Menurut Rahmat Mahmudi 

kondisi masyarakat daerah mataraman ini sangat mendukung pemerintahan Sutrisno.  



“Masyarakat Kabupaten Kediri begitu nriman dan tidak banyak minta yang aneh-

aneh. Buktinya pemerintahan keluarga Sutrisno sudah akan berjalan dua dekade atau 

dua puluh tahun dan kabarnya akan segera mencalonkan anaknya. Pencalonan anak 

Sutrisno ini sebagai salah satu upaya pelanggengengan kekuasaan.
4
” Ungkap 

Rahmat Mahmudi. 

Tak cukupnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai kondisi Kabupaten 

Kediri juga diungkapkan oleh Taufik Dwi Kusuma sebagai aktivis APEL Kabupaten Kediri. 

Menurut 

Taufik 

masyarak

at masih 

minim 

yang 

mau 

untuk 

menyuar

akan perubahan dan kritik terhadap pemerintah.  

Gambar 4.1. Aksi GR MKLB 

“Masyarakat ini kadang tidak tahu, padahal menurut saya perubahan di Kabupaten 

Kediri ini bisa terjadi jika rakyat bersatu dan melakukan aksi. Hal ini persis 

dilakukan pada saat orde baru, kekuatan rakyat yang bekerja. Tapi memang 

informasi mengenai kondisi di Kabupaten Kediri yang minim sehingga rakyat tidak 

banyak tahu dan tidak banyak berbuat
5
.” Ucap Taufik Dwi Kusuma. 

Erjik Bintoro di tempat terpisah saat melakukan wawancara dengan peneliti juga 

mengungkapkan misinya untuk melakukan pencerdasan politik bagi masyarakat Kabupaten 

Kediri yang pasif.  
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“Masyarakat Kabupaten Kediri ini pasif, bahkan tidak mau tahu. Misi saya setiap 

kali ada pertemuan dengan siapapun selalu melakukan pencerdasan politik. Misalnya 

saja saya tanya „Pak, uang pajak anda ini untuk membangun apa di Kabupaten 

Kediri?‟ Biar masyarakat tahu dan peduli. Karena masyarakat memang tidak tahu 

kemana uang pajak yang selalu mereka bayarkan.” Ungkap Erjik.  

Untuk kondisi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas juga sangat pasif. Dari 

banyak daftar LSM yang ada di Kabupaten Kediri, hampir semua daftar LSM dan ormas 

resmi itu jarang malakukan aksi untuk kepeluan kontrol kepada pemerintah
6
. LSM yang 

melakukan kontrol terhadap pemerintah dan bersifat keras tidak banyak dan cenderung untuk 

kebingungan bagaimana merawat keberlangsungan LSM tersebut.  

“LSM yang bersifat aktif dan berani menyuarakan aspirasi dan kontrol terhadap 

pemerintah ini minim. Apalagi kami (LSM) akan sulit mengenali anggota yang masih 

loyal dan yang masih mau berjuang. Karena banyak sekali yang akhirnya justru 

berbuat sesuatu yang merugikan misalnya saja informasi yang dijual
7
.” 

Tidak banyak LSM atau ormas di Kabupaten Kediri yang menyuarakan aksi atau 

seruan yang menentang pemerintah. LSM yang minim kritik ini adalah bukti bahwa minim 

sekali gerakan rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Namun, pada saat peneliti melakukan 

observasi lapangan. Peneliti masih melihat hidupnya beberapa LSM di Kabupaten Kediri 

yaitu GR-MKLB (Gerakan Rakyat Untuk Kediri Lebih Baik).  

Fokus GR-MKLB adalah menginginkan keadilan dan perubahan di Kabupaten Kediri. 

Banyak tuntutan telah dilayangkan LSM ini kepada pemerintah daerah. Salah satunya yang 

terbaru adalah rekrutmen aparat desa oleh pemerintah kecamatan yang dinilai tak pantas dan 

mencederai demokratisasi
8
. Bahkan pencalonan orang-orang ini dikenai mahar dan juga 
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melalui proses seleksi yang tidak transparan
9
. Salah satu contohnya adalah pengangkaan 

perangkat desa yang dalam seleksi tidak menempati peringkat pertama di desa Baye 

Kecamatan Kayen Kidul
10

. GR-MKLB aktif membuka forum diskusinya di Facebook dengan 

pengelola utama Rahmat Mahmudi seorang dosen Universitas Kadiri sekaligus pegawai 

kecamatan di Kabupaten Kediri. GR-MKLB aktif juga menjalin relasi dan aksi untuk 

melakukan kontrol pemerintah.  

Tabel 4.2. Daftar LSM dan Ormas yang Aktif Melakukan Kritik Terhadap 

Pemerintah Kabupaten Kediri 

No LSM/Ormas Keterangan Aksi/Demonstrasi 

1 GR-MKLB (Gerakan 

Rakyat Menuju Kediri 

Lebih Baik) 

1. Melakukan aksi mengenai cacat 

hukum pengangkatan perangkat desa 

di Kabupaten Kediri.  

2. Melakukan aksi untuk menunda 

pelantikan Bupati terpilih karena 

masih menanggung proses hukum.  

2 KR2D (Komite Rakyat 

Untuk Reformasi dan 

Demokrasi)  

1. Melakukan aksi untuk menuntut 

dugaan korupsi yang dilakukan oleh 

TP3 (Tim Proyek Percepatan 

Pembangunan) Kabupaten Kediri. 

(Dugaan korupsi Sutrisno dan 

kroninya selama 10 tahun).  

2. Melakukan aksi atas dugaan berkas 

pencalonan bupati Kabupaten Kediri 

yang tidak lengkap ke KPUD 

Kabupaten Kediri perihal Harta 

kekayaan yang harus diperiksa KPK 

(Laporan Harta Kekayaan 
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Penyelenggara Negara) dan laporan 

rekening partai
11

.  

3. Bersama ALOKA (Aliansi LSM dan 

Ormas Kabupaten Kediri) menuntut 

mundur Sulkani dari jabatan ketua 

DPRD karena mengabaikan surat 

mengenai status hukum bupati 

terpilih yang sampai sekarang masih 

menggantung di kejaksaan
12

. 

3 APEL Kabupaten Kediri Melakukan aksi untuk menunda pelantikan 

Bupati terpilih karena masih menanggung 

proses hukum. 

4 PEGAD (Pegiat 

Demokrasi) 

1. Membuat pers release mengenai 

kampanye damai dalam pilkada 

Kabupaten Kediri 2015
13

.  

2. Membuat laporan ijazah palsu 

Haryanti yang akan digunakan untuk 

pendaftaran calon Bupati Kabupaten 

Kediri Desember 2015 ke Polres 

Kediri. (2 September 2015)
14

.  

5 FORMASSI (Forum 

Masyarakat Peduli 

Korupsi Kediri) 

1. Melakukan aksi dengan mendirikan 

posko untuk menuntut dugaan 

korupsi yang dilakukan oleh TP3 

(Tim Proyek Percepatan 

Pembangunan) Kabupaten Kediri ke 

Kejaksaan Kabupaten Kediri
15

. 

6 GERAK (Gerakan Rakyat 

Anti Korupsi) 

1. Mengadakan aksi mengenai 

pengangkatan perangkat desa yang 

cacat hukum
16

. 
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Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber. 

Selanjutnya, kondisi Ormas di Kabupaten Kediri mayoritas diusahakan untuk 

dipegang keluarga Sutrisno mulai dari Tim Pembina PKK yang diketuai Haryanti pada tahun 

2000-2010, Haryanti sebagai Ketua Dharma Wanita, Ikatan Istri Indonesia yang dijabat pula 

oleh Haryanti,  Forum Komunikasi Organisasi Sosial yang juga diketuai Haryanti, Yayasan 

Pendidikan Dharma Wanita, Yayasan Kanker Indonesia juga tak luput dari kepemimpinan 

Haryanti
17

.  

“Hampir semua ormas dan gerakan masyarakat di Kabupaten Kediri dimasuki oleh 

Sutrisno atau keluarganya. Hampir mayoritas.
18

” Ungkap Erjik Bintoro. 

 

 

 

 

 

B. Jumlah Kursi Partai Politik di Parlemen Kabupaten Kediri 

Peneliti juga ingin menggambarkan bagaimana kondisi politik dan kekuatan politik di 

parlemen Kabupaten Kediri 2015. Hal ini akan peneliti gambarkan juga dalam tabel 

perolehan kursi di dewan.  

Tabel 4.3. Daftar Perolehan Kursi Legislatif 2015 

Partai Perolehan Kursi 

PDIP 12 

PKB 9 
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PAN 6 

Gerindra 6 

Golkar 5 

Nasdem 5 

Demokrat 4 

PPP 1 

PKS 1 

PBB 1 

Sumber: www.kpu.kedirikab.go.id. 

Kekuatan partai yang masih ada di tangan PDIP ini masih dipegang dari tahun 2000 

dimana kekuatan PDIP dan PKB masih manjadi kekuatan arus utama di Kabupaten Kediri. 

Namun kondisinya PDIP dan PKB selama ini masih bersatu. Perubahan ditingkat partai 

politik bisa dilakukan dengan kemungkinan perubahan yang akan terjadi kata Erjik Bintoro 

jika kekuatan PKB memisahkan diri dan membentuk gerbong baru. Karena kekuatan PKB 

dinilai sudah mumpuni untuk melakukan perubahan.  

PDIP merupakan partai politik yang mengusung Sutrisno dan Haryanti dalam 

pemilihan umum di Kabupaten Kediri. Dalam struktur kepemimpinan di DPC PDIP 

Kabupaten Kediri, Sutrisno juga menjabat sebagai ketua DPC PDIP sebelum digantikan oleh 

adik ipar Sutrisno yaitu Sulkani. 

“Saya pikir, jika perubahan di Kabupaten Kediri tidak dilakukan oleh masyarakat 

melainkan oleh partai politik. Kekuatan yang paling memungkinkan adalah dari PKB. 

Karena jumlah kursi di dewan sudah banyak dan Kabupaten Kediri juga masih 

didominasi masyarakat Nahdliyin
19

.” Ungkap Erjik. 
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Dalam struktur jajaran ini Nasdem mendapatkan 5 kursi dan ditambah dengan PKS 

satu kursi masuk dalam satu fraksi yang sama. Dalam parlemen fraksi Nasdem-PKS adalah 

fraksi yang paling ofensif terhadap rapat dewan dan pengembilan-pengambilan keputusan di 

DPRD Kabupaten Kediri. 

C. Kondisi Partai Politik di Kabupaten Kediri 

Partai politik menjadi instrumen penting bagi demokratisasi. Partai politik berfungsi 

sebagai lembaga yang mentransformasikan nilai-nilai masyarakat kepada suatu proses 

legislasi yang akan diimplementasi. Proses legislasi yang dilakukan oleh parpol ini adalah 

cara parpol mendudukkan calon-calon legislatornya pada kekuasaan melalui pemilihan 

umum
20

. Kondisi partai politik di Kabupaten Kediri cenderung lemah. Partai politik terbesar 

di Kabupaten Kediri adalah PDIP disusul dengan PKB. Partai-partai ini selalu bertengger di 

arus utama perolehan suara legislatif maupun eksekutif.  

Khoirul Anam juga menyesalkan jika partai politik mencalonkan calon legislatif 

maupu eksekutif yang tidak melalui kaderisasi partai. Menurut Tatak selaku Ketua DPC PKS 

Kabupaten Kediri, pencalonan dewan dari bukan kader partai merupakan hal yang sah dan 

wajar. Apalagi partai sekarang terjebak dengan arus pragmatisme, cenderung akan 

mengangkat orang dari elektabilitasnya bukan kredibilitasnya dalam pemerintahan. Jadi 

pencalonan yang dilakukan oleh partai politik akan cenderung mementingkan soal kekuatan 

ekonomi yang didapat.  

“Orang boleh pandai dan berkualitas namun jika tidak punya “isi tas” tetap saja dia 

tidak akan terpilih dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekuti
21

” Ujar Tatak 

sambil tertawa.  
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Hal ini sebenarnya yang menjadi pekerjaan rumah partai politik khususnya di Kabupaten 

Kediri.  

Nada negatif perihal lemahnya peran partai politik di Kabupaten Kediri juga disuarakan 

oleh Khoirul Anam selaku Ketua LSM KR2D yang menyayangkan bahwa partai politik 

sudah tidak benar dalam kaderisasi dan pencalonan. Rakyat hanya bisa memilih calon yang 

sudah diusung oleh partai politik, jadi seharusnya partai politiklah yang harus selektif dalam 

kandidasi. Partai politik di Kabupaten Kediri sangatlah lemah olah kekuasaan modal. Siapa 

yang memiliki modal ekonomi maka ialah yang bisa menguasai di Kabupaten Kediri dan 

bukan siapa yang berpotensi.  

“Masalah yang paling utama dari kekacauan demokratisasi yang ada di Kaupaten 

Kediri adalah kesalah partai politik. Simpelnya, rakyat tidak akan bisa memilih calon 

yang sebelumnya tidak diusung oleh parpol. Yah begini, kaderisasi partai sekarang tidak 

seperti dulu
22

.”  

Parlemen yang terpiih yang duduk dalam kursi di DPRD Kabupaten Kediri juga 

menjadi lemah karena proses kaderisasi partai yang lemah, juga proses kandidasi partai yang 

hanya memperhitungkan soal modal ekonomi. Menurut Khoirul Anam, kaderisasi partai 

dahulu benar-benar melahirkan kader yang kuat. Kaderisasi yang diperuntukkan untuk 

membangun kualitas sebagai pemimpin bukan sebagai calon saja. Kaderisasi sangat terbatas 

hanya beberapa orang di satu wilayah karesidenan. Kondisi yang menurut Khoirul Anam 

berbeda dengan sekarang yang ditandai dengan kematian fungsi checks and ballances antara 

parlemen kepada eksekutif dan sebaliknya
23

.  

Parlemen yang lemah ini karena tidak berjalannya fungsi-fungsi dewan yang paling dasar 

misalnya saja perihal legislasi, perihal anggaran dan perihal kontrol kepada ekseutif. Hal ini 

bisa dibuktikan dengan berbagai hal. Misalnya saja berapa kali parlemen melakukan kritik 
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kepada pemerintah daerah. Parlemen Kabupeten Kediri akan dengan mudah menyatakan satu 

suara soal peraturan daerah yang dibuat. Apalagi soal pengesahan APBD (Anggaran Belanja 

dan Belanja Daerah). Hanya ada dua partai yang masih menyatakan standing position sebagai 

oposisi dalam parlemen yaitu Nasdem dan PKS. Kedua partai ini sangat menyayangkan soal 

lemahnya partai politik yang tidak berani menyuarakan perubahan. Padahal sudah tupoksi 

parlemen untuk kemudian melakukan kontrol ke eksekutif. Namun, Tatak selaku Ketua DPC 

PKS juga mengakui jika kuantitas memang berbicara banyak. Tak bisa dipungkiri jika 

adapun suara tak sepakat dalam parlemen maka suara itu akan tetap kalah dalam pengambilan 

keputusan. Jika akhirnya pengambilan keputusan diambil dengan metode voting
24

.  

Fraksi yang masih bersikap ofensif di parlemen Kabupaten Kediri adalah Nasdem 

dengan 5 (lima) kursi dan PKS dengan 1 (satu) kursi. Nasdem dan PKS masuk dalam satu 

fraksi yang sama. Bersatunya Nasdem dan PKS dalam satu fraksi karena kesamaan tujuan 

yaitu menginginkan perubahan di Kabupaten Kediri karena pemerintahan yang sudah tidak 

ideal.  

Menurut Mahmudiono, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang melibatkan 

masyarakat dalam pembuatan kebijakan, pemerintahan yang anggarannya terserap dengan 

baik dan pemerintahan yang anggarannya bersifat terbuka (yang dengan mudah bisa diakses 

oleh masyarakat). Sementara di Kabupaten Kediri, semua ini tidak dipenuhi
25

. Dinamika 

yang minim di parlemen sangat disayangkan oleh Nasdem dan PKS dan aksi yang dilakukan 

fraksi Nasdem-PKS adalah pencerdasan di parlemen
26

. Jika pencerdasan yang dilakukan ini 

tidak membuahkan hasil maka aksi yang dilakukan adalah walkout dan walkout yang 
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dilakukan fraksi Nasdem-PKS adalah hal yang pertama kali terjadi di Parlemen Kabupaten 

Kediri dalam pengambilan keputusan.  

Fraksi Nasdem-PKS diisi oleh kader-kader muda yang menginginkan perubahan 

kepemimpinan dan dinamika di Kabupaten Kediri
27

. Hal ini dibenarkan oleh Erjik Bintoro 

selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri tahun ----. Erjik mengatakan bahwa di parlemen 

sangat banyak anggota yang tidak berganti. Tidak tahu mengapa orang-orang tua ini masih 

dipertahankan dalam pemerintahan seolah tidak ada calon lain. Hal ini membuktikan matinya 

kaderisasi partai di Kabupaten Kediri dan bagaimana kandidasi yang dilakukan partai. Nada 

tidak sepakat yang muncul dalam parlemen diharapkan bisa mewarnai dinamika politik di 

parlemen Kabupaten Kediri dan tidak menjadikan parlemen sebagai lembaga yang tidak 

punya kerja. 

Parlemen di Kabupeten Kediri ini sangatlah pasif. Namun sangat banyak kegiatan diluar. 

Kantor sangat sepi hampir tidak ada orang. Bahkan tidak semua anggota parlemen tahu 

mengenai draft APBD apalagi memilikinya dan melakukan kontrol
28

. Selalu saja yang terjadi 

adalah draft APBD langsung dieketok dan dijalankan. Padahal dana APBD selalu saja masih 

banyak sisa alias tidak terserap tentu secara sederhana ini adalah bukti bahwa pemerintahan 

tidak menjalankan program dengan baik. Artinya, dana APBD memang dibuat untuk 

memenuhi anggaran belanja melalui berbagai pendapatan daerah, namun serapan dana ini 

sangatlah minim. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintahan yang kurang maksimal.  

Pada intinya, minimnya kinerja parlemen adalah masalah partai politik yang ada di 

Kabupaten Kediri. Partai politik yang tejebak arus pragmatisme lebih mementingkan 
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elektabilitas dalam pemilihan umum akan hantam kromo saja siapa yang bakal diusung asal 

memiliki modal ekonomi. Partai politik yang semacam ini sangat berbeda dengan iklim partai 

politik di jaman dulu. Walaupun berat menghadapi tantangan zaman dan rezim pada saat itu, 

partai politik lebih mengutamakan penanaman ideologi yang baik dan penciptaan kader yang 

kuat. Hal ini disampaikan oleh Khoirul Anam yang pernah menjadi kader aktif Partai 

Demokrasi Indonesia Kabupaten Kediri. Menurut Khoirul Anam, dahulu PDI menerapkan 

kaderisasi yang sangat keras. Dan hanya beberapa wakil terpilih yang mengikuti kaderisasi. 

Namun hasilnya betul kelihatan. Dahulu menurut Khoirul Anam ada 60 delegasi yang 

mengikuti kaderisasi dan itu meliputi wilayah Kediri, Blitar, Trenggalek dan Tulungagung.  

Contoh yang peneliti paparkan dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan 

tersebut menjadi bukti perubahan partai politik di Kabupaten Kediri yang sudah abai 

mengenai soal kaderisasi. Jadi pada intinya kekuatan eksekutif maupun legislatif di 

Kabupaten Kediri tidak hadir melalui partai politik. Namun hadir melalui kekuasaan modal 

ekonomi. Siapa yang bermodalkan ekonomi maka ialah yang berhak atas kekuasaan
29

.  

D. Minimnya Calon Penantang Petahana 

Dominasi kekuasaan keluarga Sutrisno belum bisa bergeser pasalnya menurut Taufik 

Dwi Kusuma selaku ketua LSM Apel di Kabupaten Kediri yang juga seorang Aktivis PMII di 

Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa sangat sulit untuk menemukan lawan keluarga 

Sutrisno di Kabupaten Kediri. Lawan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah lawan yang 

menantang keluarga Sutrisno dalam pemilihan umum di Kabupaten Kediri. Tidak adanya 

calon kuat yang muncul ini dilihat Taufik bukan karena tidak adanya tokoh di Kabupaten 

Kediri.  
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Gambar 4.2. Bakal Calon Alternatif Pilgub 2015 Kabupaten Kediri 

Bahkan, kata Taufik Dwi Kusuma pada tahun 2015 tidak ada sama sekali yang akan 

mencalonkan diri sebagai penantang Haryanti Sutrisno pada pemilihan umum bupati 

Kabupaten Kediri. Hal ini menurutnya merupakan sebuah matinya demokratisasi. Sehingga 

Taufik memiliki inisiatif untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon bupati Kabupaten Kediri 

untuk memancing calon lain ikut serta dalam percaturan politik formal tersebut.  

“Sampai tahun lalu (2015) saya ikut mendaftarkan diri sebagai calon Bupati 

Kabupaten Kediri ke KPUD, soalnya benar-benar tidak ada pesaing. Calon tunggal 

kan tidak baik
30

.” Kata Taufik Dwi Kusuma. 

Pengorbanan yang diklaim oleh Taufik ini adalah wujud tak terimanya atas 

keterpi

lihan 

bupati 

tanpa 

pesain

g. Hal 

ini 

menur

utnya 

merupa

kan suatu kemunduran hebat mengingat tak sedikit orang yang mampu dan baik di Kabupaten 

Kediri.  

E. Media di Kabupaten Kediri 
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Media di Kabupaten Kediri diharapkan menjadi kontrol ke pemerintah dan memiliki 

standing position yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan, 

banyak media yang berat sebelah alias timpang dalam pemberitaan. Hal ini diungkapkan oleh 

Taufik Dwi Kusuma dan Rahmat Mahmudi serta diungkapkan juga oleh Khoirul Anam 

dengan nada yang sama. Pasalnya, menurut Rahmat Mahmudi banyak wartawan yang datang 

meliput saat ada demo yang dilakukan LSM dan ormas di Kabupaten Kediri. Namun, tak 

pernah ada berita yang dimuat disurat kabar ataupun media online. Media yang dimaksud 

oleh Rahmat Mahmudi adalah kantor berita besar misalnya saja Radar Kediri yang 

merupakan kantor berita cetak terbesar di Kabupaten Kediri.  

“Pada saat LSM melakukan aksi, hampir semua wartawan datang. Tapi nyatanya 

tidak ada berita satupun yang dimuat. Kalaupun dimuat itupun berita online dan 

kadang porsinya sangat sedikit.” Ujar Rahmat Mahmudi. 

Peneliti mencoba mendatangi salah satu media terbesar di Kabupaten Kediri yaitu 

radar Kediri untuk meminta keterangan bagaimana Radar Kediri memuat berita. Menurut 

data di lapangan yang berhasil dihimpun dari hasil wawancara Endro selaku Redaksi Radar 

Kediri menjelaskan perihal berita yang dikeluarkan Radar Kediri ini sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Jika itu tentang pemerintahan ini baik karena Radar Kediri akan menyampaikan 

peraturan daerah mana saja yang berhasil disepakati sehingga rakyat tau dan itu merupakan 

fungsi kontrol media kepada masyarakat. Menurut mereka, media di Kabupaten Kediri ini 

memang diciptakan untuk usaha. Sehingga wajar jika media ini berprinsip profit oriented. 

Bukan wartawan di Kabupaten Kediri ini abai. Hal ini tak benar juga
31

.  

“Namanya juga perusahaan media, pasti kan didirikan untuk keperluan usaha, yang 

memiliki usaha punya keinginan khusus juga terhadap usahanya (konten beritanya). 

Namun saya pikir jurnalis juga masih menjalankan tugasnya dengan baik dan 

porsinya banyak. Masih memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme
32

.”  
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Untuk aksi LSM yang tidak masuk pemberitaan, Dian selaku Redaksi spesialis politik 

dan pemerintahan menyampaikan bahwa porsi berita aksi LSM yang jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan dengan porsi pemerintah ini dianggap Dian tak menyalahi aturan jurnalisme.  

“LSM yang mana dulu yang melakukan aksi, aksinya apa dan niatnya untuk apa?
33

”  

Yang jelas diakui Endro bahwa ada campur tangan pimpinan terhadap apa yang 

dikabarkan oleh Radar Kediri. Maklum karena media ini didirikan untuk kepentingan 

mencari untung. Namun menurut Endro porsinya tidak banyak. Soal pemerintah kabupaten 

yang sering muncul dalam koran ini dikarenakan pemerintah kabupaten mampu membayar 

dan siapa yang ingin dimuat wajib membayar walaupun itu pemerintah kabupaten. 

“Walaupun pemerintah daerah ya tetap harus bayar kalau mau beriklan, kalau 

sanggup bayar ya ditampilkan.
34

” Ungkap Endro.  

 

4.3. Potret Sutrisno  

A. Transformasi PNS ke Politisi 

Sutrisno dianggap merupakan anak orang yang terpandang di desa Mojo Kabupaten 

Kediri karena memiliki toko pertanian dan juga seorang PNS yang bagi masyarakat desa hal 

itu sangat menjanjikan secara finansial. Menurut Rahmat Mahmudi ketika Sutrisno pertama 

kali maju sebagai bupati di Kabupaten Kediri, Sutrisno mengadakan pertemuan kepada 

semua dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kediri. Dan menurut Rahmat Mahmudi, logika 

pemerintahan yang dijalankan Sutrisno adalah logika untuk mencari keuntungan dimana 

proyek atau kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah haruslah mendatangkan 

keuntungan bagi dirinya secara pribadi. Dan Sutrisno memiliki 10 langkah yang sudah 

diprediksi bagaimana jika akhirnya proyek yang di mark-up tersebut terendus. Salah satu 
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caranya adalah dengan melaksanakan pemerintahan tertutup, tertib dan rapi melalui semua 

birokrasi, kepolisian dan kejaksaan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan
35

.  

Sutrisno bukan berasal dari keluarga kaya. Sutrisno sebelumnya hanya seorang PNS 

penyuluh pertanian di Kabupaten Kediri. Hal ini pula yang disampaikan Khoirul Anam yang 

menyatakan bahwa Sutrisno dulunya tidak berasal dari keluarga kaya. Hanya karena janji 

tertentu soal utang piutang,  Sutrisno dekat dengan PDIP dan akhirnya terpilih menjadi 

Bupati pilihan DPRD pada tahun 2000
36

.  

B. Afiliasi Politik Sutrisno  

Afiliasi Sutrisno secara formal adalah PDIP. PDIP Kabupaten Kediri merupakan 

afiliasi politik Sutrisno. Dalam struktur organisasi di PDIP Kabupaten Kediri, Sutrisno 

menjabat sebagai ketua diikuti dengan Sulkani sebagai sekretaris
37

. Posisi strategis dalam 

pucuk kepemimpinan DPC PDIP ini memungkinkan Sutrisno berhubungan langsung dengan 

elit partai di tingkat regional dan nasional. Namun, di Kabupaten Kediri dan dengan 

menganalisis Sutrisno sebagai satu unit analisis tunggal. Konsepsi local bossism John. T. 

Sidel mendapatkan revisi dimana di Kabupaten Kediri Sutrisno tidak berganti afiliasi partai 

politik sejak keterlibatannya dalam politik. Hal ini berbeda dengan pendapat Sidel yang 

mengatakan bahwa local bossism akan cenderung sering mengubah afiliasi politiknya karena 

tergantung dengan keuntungan yang didapat
38

. 
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C. Monopoli Sumber Daya Ekonomi Sutrisno 

Sutrisno juga menguasai banyak sumber ekonomi penting di Kabupaten Kediri. Menurut 

Taufik Dwi Kusuma, penguasaan Sutrisno sampai pada penguasaan pupuk untuk pertanian, 

kepemilikan mayoritas SPBU di Kabupaten Kediri, perusahaan susu dan juga SPBE (LPG). 

Kondisi ini memungkinkan Sutrisno melakukan manipulasi kelangkaan yang dapat 

meresahkan masyarakat. 

BAGAN 4.1. PENGUASAAN EKONOMI SUTRISNO 

Sumber: Diolah penulis dari hasil wawancara dengan Taufik Dwi Kusuma, Rachmat Mahmudi, 

Khoirul Anam dan Erjik Bintoro. 

 

 

 

D. Domin

asi Sutrisno 

dalam 

Pemerintaha

n Kabupaten Kediri 

Munculnya Haryanti sebagai Bupati tahun 2010 dinilai menjadi simbol kekuasaan 

saja. Pasalnya kekuasaan utama masih ada di tangan Sutrisno. Hal ini diungkapkan oleh 

Rahmat Mahmudi, Rahmat Mahmudi menjelaskan bahwa apa-apa yang terjadi di 

pemerintahan dan keputusan apa yang harus diambil harus atas izin Sutrisno. Dengan 

demikian, rapat pemerintah daerah seringkali bertepat di kediaman Haryanti
39

. Haryanti 

muncul sebagai Bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada 
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saat itu 

diketuai 

olah 

Sutrisno

. 

Penguas

aan 

Sutrisno 

pada 

lembaga

-lembaga demokratisasi menjadikan Sutrisno mudah dalam melakukan pencalonan dan 

penataan struktur jajaran di pemerintahan. 

Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kediri merupakan pemerintahan yang lucu. 

Begitu ungkap Rahmat Mahmudi yang merupakan salah satu anggota birokrasi Kabupaten 

Kediri. Rahmat Mahmudi pernah menjabat pada Bidang Politik Bangkesbang Kabupaten 

Kediri. Pemerintahan di Kabupaten Kediri walaupun dikepalai oleh Haryanti sebagai Bupati 

namun segala keputusan masih diputuskan oleh Sutrisno. Semua SKPD yang ada di 

Kabupaten Kediri tunduk patuh pada instruksi dan tidak banyak yang berani menyuarakan 

pendapatnya. Sekali ada yang menyuarakan pendapatnya maka pendapat itu tidak akan 

didengar atau pendapat itu akan cenderung menjadi bumerang yang akan merugikan 

pelontarnya.  

GAMBAR 4.3. GUGATAN STAF KABUPATEN KEPADA BUPATI 



Contoh Berita Mataraman bagaimana mutasi jabatan yang dilakukan oleh bupati tidak disertai 

dengan alasan yang jelas dan terkesan subjektif dan sepihak.  

Mutasi yang diberlakukan pula kepada istri Rahmat Mahmudi selaku ketua GR-MKLB 

Begitulah kata Rahmat Mahmudi. Rahmat Mahmudi masih menjadi birokrasi yang 

berani mengkritik dalam pemerintahan sehingga jabatannya kini berubah hanya sebagai 

pegawai kecamatan biasa saja. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berita yang ditulis oleh 

koran mataraman yang mengisahkan menganai gugatan Rahmat Mahmudi ke PTUN perihal 

mutasi dirinya. Hal ini dikonfirmasi juga oleh Khoirum Anam yang menyebutkan bahwa 

tidak hanya birokrasi namun juga polisi dan kejaksaan. Semua bersatu menjadi milisi yang 

patuh. Keadaan di kediri sudah seperti di Orde Baru kata Taufik Dwi Kusuma.  

Selain birokrasi beberapa aktivis sering menyampaikan tuntutan ke Kejaksaan dan ke 

kepol

isian. 

Nam

un 

hasil

nya 

nihil. 

Kepo

lisian 

dan Kejaksaan disinyalir juga merupakan milisi di Kabupaten Kediri. Akhirnya banyak 

tuntutan LSM yang mental. Misalnya saja soal kasus ijazah palsu Haryanti. Menurut ALOKA 

atau aliansi LSM dan Ormas Kabupaten Kediri, soal ijazah palsu merupakan hal yang 

mendasar yang seharusnya kasusnya diselesaikan dahulu. Namun kondisinya bupati tetap 



dilantik tanpa mengindahkan prosedur yang berlaku
40

. Khoirul Anam menjelaskan bahwa 

yang dilakukan Sutrisno kepada kejaksaan dan kepolisian ketika ada kasus adalah melakukan 

tembak bawah tembak atas. Hal ini dijeaskannya sebagai suatu upaya mempengaruhi jajaran 

bawah kejaksaan/kepolisian terlebih dahulu. Jika ternyata kepolisian atau kejaksaan yang ada 

di bawah 

tidak mau 

ikut aturan 

main 

Sutrisno, 

maka yang 

dilakukan 

adalah 

tembak atas. Alias masuk dalam jajaran struktur atas untuk melancarkan aturan main. Jika ini 

berhasil maka pejabat di tingkat bawah biasanya langsung diganti. Strategi ini merupakan 

strategi yang efektif untuk memenangkan suatu gugatan
41

.  

BAGAN 4.4. Peta Kekuatan Dominasi Sutrisno dalam Pemerintahan Daerah Paska 

Kepemimpinan Sutrisno 

Sumber: Tabel dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara 
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BAB V 

ANALISIS PERAN SUTRISNO SEBAGAI LOCAL BOSSISM DI 

KABUPATEN KEDIRI 

Bab lima ini menjadi bab yang paling penting selain bab-bab sebelumnya 

karena dalam bab ini peneliti akan mulai menganalisis bagaimana temuan di 

lapangan yang sudah dikumpulkan dengan teori yang sudah dibangun. Secara 

sederhana bab ini hanya memiliki satu pokok bahasan yaitu bagaimana 

menggambarkan peran Sutrisno sebagai local bossism dengan karakter yang sudah 

peneliti bangun sebelumnya. Karakter-karakter local bossism ini akan peneliti 

narasikan satu per satu disertai dengan bukti di lapangan yang sudah peneliti 

peroleh.  

5.1. Menempatkan kerabat dan kroni sebagai eksekutif  dan anggota 

legislatif daerah.  

Pemeritahan di Kabupaten Kediri sejak tahun 2000 runtuhnya orde baru 

dipimpin oleh Sutrisno dengan terlebih dahulu terpilih atas pilihan DPRD. 

Kemudian, empat periode berturut-turut lepas dari tahun 2000 pemerintahan di 

Kabupaten Kediri masih dipegang oleh keluarga Sutrisno dengan rincian dua 

periode pemerintahan Sutrisno dan dua periode berikutnya pemerintahan 

Haryanti (Istri Sutrisno). Taufik Al Amin selaku dosen/akademisi STAIN Kediri 

menandai fenomena yang terjadi di Kabupaten Kediri sebagai sebuah 

pelanggengan kekuasaan. Taufik Al Amin menyebutnya dinasti. Pasalnya, trah 

kepemimpinan di Kabupaten Kediri dari Sutrisno belum akan hilang. 



Selanjutnya, paska Haryanti mundur dari jabatan maka akan digantikan oleh 

Putranya.  

“Terdengar kabar bahwa paska lengsernya Haryanti akan digantikan lagi 

oleh putra Sutrisno. Kalau saya melihat kondisi di Kabupaten Kediri ini 

adalah salah satu dari bentuk politik dinasti. Ada bertenggernya 

kekuasaan ditangan satu orang dan kemudian diwariskan kepada 

keluarganya. Kondisinya kan Sutrisno sudah dua periode dan Haryanti 

juga begitu. Secara aturan kan tidak boleh mencalonkan menjadi kepala 

daerah lagi
1
” 

“Memang, ada anaknya yang disiapkan. Secara pribadi saya menilai 

bahwa putra Sutrisno ini lain (dari orangtuanya) perihal bagaimana dia 

memandang kekuasaan. Lain sekali. Saya pikir sudah baik dia. Walaupun 

disiapkan oleh Sutrisno namun visi dan misinya berbeda. Lebih baik
2
.”  

Publik menilai bahwa putra dari Sutrisno ini memiliki visi yang berbeda 

dalam melihat pemerintahan yang ideal di Kabupaten Kediri. Namun, menurut 

Taufik, sebagus-bagusnya visi yang dimiliki putra Sutrisno, pemerintahan sudah 

saatnya berganti. Sudah tidak sehat dan mencederai demokrasi
3
. Menurut Taufik 

Dwi Kusuma, pemerintahan Kabupaten Kediri akan berubah jika banyak 

masyarakat Kabupaten Kediri yang sadar. Hal ini juga diberitakan oleh MA 

kepada peneliti saat peneliti melakukan wawancara. 

“Ini bukan hanya soal bagaimana demokratisasi tercemari, ini juga soal 

bagaimana pembangunan Kabupaten Kediri yang tidak jelas arahnya, 

arah utamanya hanya untuk memupuk kantong pribadi saja. Buktinya 

adalah banyak sekali perusahaan vital daerah yang kemudian dikuasai 

oleh Sutrisno secara pribadi di Kabupaten Kediri. Coba lihat mengenai 

SPBU, elpiji, pupuk dan yang lain yang kita tidak tahu. Dengan demikian 
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Sutrisno menjadi kuat luar biasa di Kabupaten Kediri. Mainnya yang 

vital.
4
” 

Namun kondisinya masyarakat banyak yang tidak tahu apa yang terjadi. 

Hal ini juga disesalkan oleh Erjik Bintoro, bahkan ia memiliki misi untuk 

mencerdaskan dimanapun ia berada dengan menanyakan sebenarnya pajak yang 

dibayarkan oleh masyarakat itu untuk apa? Bangun apa? Menurut Erjik 

masyarakat harus tahu, artinya pemerintah harus transparan
5
. Senada dengan 

Taufik Dwi Kusuma dan Erjik, Rahmat Mahmudi juga berkata demikian bahwa 

dinasti ini bisa muncul karena ditopang juga dengan kondisi masyarakat yang 

nriman. Jika tidak, pasti sudah hancur
6
. 

A. Penguasaan Instrumen Demokratisasi di Kabupaten Kediri 

John. T. Sidel dalam karyanya mengenai local bossism yang peneliti 

gunakan sebagai basis analisis masalah Sutrisno di Kabupaten Kediri ini 

memberikan pijakan bahwa bos lokal bekerja dan akan cenderung dengan mudah 

memenangkan pemilihan umum dengan mengangkat dirinya atau kroninya karena 

para bos lokal ini memiliki akses kekuasaan terhadap lembaga-lembaga 

demokratisasi. Lembaga-lembaga ini adalah sebagai syarat minimal demokrasi 

(prosedural) ada dan dijalankan pada suatu negara. Dalam kasus ini, desentralisasi 

menyebabkan penguasaan lembaga-lembaga demokratisasi dapat dikuasai elit 

lokal di tingkat daerah misalnya saja di Kabupaten Kediri. 
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BAGAN 5.1. PETA DOMINASI INSTRUMEN-INSTRUMEN 

DEMOKRATISASI 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah peneliti dari hasil di lapangan. 

Lembaga-lembaga demokratisasi yang peneliti berhasil dapatkan dari 

penelitian lapangan yang menjadi dominasi Sutrisno adalah parlemen daerah, 

pemilu dan partai politik. Dalam kasus ini peneliti akan membedah setiap lembaga 

demokratisasi yang berhasil didominasi oleh Sutrisno.  

1. Partai Politik 

Partai politik merupakan salah satu lembaga yang mendasari adanya 

demokrasi prosedural. Lahirnya partai politik yang awalnya dipandang sebagai 

suatu sejarah hitam demokrasi karena merupakan suatu bentuk legalitas akan 

fraksionalisasi akhirnya menjadi syarat demokrasi prosedural yang tak bisa 

dihindarkan. Dominasi Sutrisno di partai politik Kabupaten Kediri dipermudah 

dengan posisinya sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri. Posisi ini 



menguntungkan Sutrisno untuk melakukan kandidasi. Walaupun proses kandidasi 

yang ideal tidak akan hanya diputuskan oleh ketua partai politik namun posisi 

Sutrisno dalam DPC PDIP Kabupaten Kediri memang sentral.  

“Posisi Sutrisno ini memang tidak ada duanya, tidak di pemerintahan 

daerah, tidak di parlemen dan juga di partai politik. Khususnya PDIP 

jaringan kekuatan afiliasi Sutrisno sangat kuat. Afiliasi Sutrisno ini sampai 

pada tataran pusat dan juga daerah dimana pada kasus ini adalah provinsi. 

Jaringan yang dibangun ini demi usaha aman mengamankan. Bentuk 

mengamankan yang saya maksud adalah soal suara dan penguasaan 

sumber daya ekonomi.” Ujar BG.  

Contoh lain adalah pada saat pemilihan DPR RI tahun 2015, PDIP 

Kabupaten Kediri dibawah dominasi Sutrisno berusaha untuk membangun 

jaringan kuasa ke nasional dengan delegasi yang diusung. Dari lima delegasi 

dengan polling tertinggi masuklah 3 calon untuk dihantarkan menuju kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disusul Erjik Bintoro diposisi keempat dan 

Eva Sundari di posisi kelima. Sesuai perjanjian, seharusnya nama-nama ini 

bersifat ranking. Namun nyatanya bukan bersifat ranking namun sesuai dengan 

kebutuhan dan permintaan dari pusat.  

Contohnya, ketika satu dari tiga dewan yang ada di pusat harus gugur 

maka pengganti sesuai perjanjian dan ranking adalah Erjik Bintoro. Namun, yang 

terjadi adalah Eva Sundari yang dinaikkan untuk maju menggantikan Dewan yang 

gugur padahal Eva Sundari memiliki posisi dibawah Erjik. Menurut Erjik hal ini 

wajar dalam politik dan ini merupakan strategi saling mengamankan. Sutrisno 

bisa saja menjadi lumbung dana bagi PDIP terkhusus afiliasinya di pemerintah 

pusat. Namun, Erjik melontarkan banyak kritik perihal pemerintahan Sutrisno. 

Bagi Erjik, Sutrisno sudah sangat jauh melenceng dari cita-cita partai. Sangat jauh 



PDIP berbicara soal kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kediri. Karena kebijakan 

dan aksi yang dilakukan hanya bersifat polulis belaka
7
.  

2. Pemilu  

Dominasi Sutrisno dalam pemilihan umum dilakukan agar dalam 

pemilihan umum akan selalu memenangkan Sutrisno dan atau anggota 

keluarganya. Pemilu yang demokratis dalam pandangan Sidel digunakan oleh para 

bos lokal untuk menjadi sarana yang baik dalam memobilisasi masyarakat. Dalam 

pemilihan umum di Kabupaten Kediri, ditemukan praktik politik uang sebagai 

saana kontrol sosial. Politik uang ini merupakan alat dimana Sutrisno dan 

keluarganya bisa terpilih kembali pada momentum pemilu yang demokratis. Hal 

ini dibuktikan dalam beberapa karya peneliti sebelumnya dan juga hasil 

wawancara lapangan. Pertama, tulisan Novarinda Adelina banyak menyumbang 

bahan pada bagian ini. Novarinda melihat jejaring patron-klien yang terjadi di 

Kabupaten Kediri pada masa pemerintahan Haryanti Sutrisno. Hasil penelitian 

Novarinda mendapatkan temuan yaitu ada 4 jenis politik uang yang dilakukan 

Haryanti yaitu vote buying, pork barrel, individual gift dan public goods. Empat 

pemisahan ini sesuai dengan teori Aspinal yang digunakan.  

Politik uang menjadi sarana untuk kontrol sosial, hal ini tak hanya 

dilakukan oleh Haryanti namun sudah dilakukan sejak masa Sutrisno. Hal ini 

dibenarkan oleh Khoirul Anam. Politik uang yang dilakukan ini menyangkut 

pemberian uang atau barang (individual gift) yang bertujuan untuk memilih calon 
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pada saat pemilihan umum
8
. Pemberian uang untuk memilih satu calon pada 

pemilu dibenarkan oleh Erjik Bintoro dengan rumusnya. Tidak usah menyasar 

orang pintar, tapi sasarlah orang kurang mampu. Cara ini tentu digunakan untuk 

memberikan uang demi mendapatkan suara
9
.  

Cara pemberian dana atau uang ini bisa disalurkan langsung dan bisa 

melalui broker
10

. Selain memberikan uang juga banyak pemberian lain berupa 

kalender, kaos, sembako dan banner untuk usaha warung. Pemberian-pemberian 

ini sekaligus sebagai sarana iklan bagi calon. Pemberian lain adalah mengadakan 

acara-acara seperti silaturahmi, sholat malam yang dilakukan Sutrisno, pemberian 

acara pengobatan gratis dan bantuan mesin-mesin usaha kecil. Pada intinya 

kesemua itu adalah pemberian untuk ditukarkan dengan suara dalam pemilu
11

. 

3. Parlemen Daerah  

Dominasi Sutrisno di parlemen daerah muncul dengan masuknya juga 

Sulkani dalam parlemen. Jauh sebelum masuknya Sulkani dalam parlemen 

dominasi Sutrisno sudah kuat sehingga posisi kontrol yang dilakukan oleh 

parlemen kepada pemerintah daerah tidak berjalan. Tidak berjalannya fungsi 

parlemen ini mencakup semua fungsi utama parlemen yaitu legislagi, anggaran 

dan kontrol. Fenomena ini yang mendatangkan pertanyaan kepada peneliti 
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mengenai minimnya dinamika yang terjadi pada parlemen. Melalui wawancara 

yang peneliti lakukan dengan narasumber yang tidak berkenan ditulis namanya 

mendapati bahwa dominasi Sutrisno di parlemen ini karena matinya peran sentral 

partai politik di Kabupaten Kediri dan dominasi parlemen yang terpilih 

merupakan „orang-orang Sutrisno‟.  

“Sutrisno ini menggunakan cara dimana parlemen diisi oleh orang-

orangnya, kalau ini soal politik. Namun sah-sah saja karena mayoritas 

parlemen pro terhadap pemerintah daerah. Secara sah partai pengusung 

maupun pendunkung para legislator ini menyatakan satu barisan dengan 

pemerintah daerah. Bahkan hanya ada dua partai yang menyatakan oposisi 

dan itu hanya mewakili satu fraksi yaitu Nasdem dan PKS. Itupun baru 

muncul di tahun kepemimpinan Haryanti Sutrisno. Selebihnya, semuanya 

pro terhadap pemerintah daerah. Kalaupun dahulu ada partai yang kontra 

pemerintah, tidak ada aksi yang nyata di tataran parlemen. Diam-diam saja 

tidak ada dinamika. Ada lagi, akan ada bantuan modal ekonomi kepada 

calon yang akan naik dalam pemilihan legislatif ini akan mendapat 

sokongan dana juga dari Sutrisno, jadi selain membawa misi partai juga 

akan membawa misi dari pemberi modal.
12

” Ungkap TL.  

B. Memposisikan Keluarga Pada Pucuk Kepemimpinan Daerah  

Untuk mengamankan posisinya, Sutrisno membangun sebuah dinasti atau 

menempatkan kerabat dan kroninya dalam pemerintahan. Hal ini dibuktikan 

dengan majunya Haryanti sebagai eksekutif selama dua periode, Sulkani sebagai 

ketua DPRD Kabupaten Kediri dan Nurlayla sebagai calon bupati Kabupaten 

Kediri. Haryanti Sutrisno adalah istri Sutrisno. Haryanti muncul dalam panggung 

politik di Kabupaten Kediri dengan mencalonkan diri sebagai Bupati.  
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TABEL 5.1. POSISI JABATAN PUBLIK KELUARGA SUTRISNO 

Aktor Posisi 

Sutrisno Bupati Kabupaten Kediri 2000-2010 

Haryanti Sutrisno Bupati Kabupaten Kediri 2010-2019 

Sulkani Ketua DPRD Kabupaten Kediri 

Nurlayla Calon Bupati Kabupaten Kediri 

Putra Sutrisno (direncanakan) Bupati Kabupaten Kediri 2019- 

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber 

 Haryanti Sutrisno 

Haryanti lahir di kota Malang pada 7 Agustus 1949 merupakan anak 

perempuan dari keluarga muslim terpandang di kotanya, yakni Raden Mas 

Kosworo yang merupakan salah satu pengusaha sukses di Kota Malang. Menurut 

pernikahannya Haryanti dinikahi Sutrisno pada tahun 1978. Ketika itu Sutrisno 

merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai penyuluh pertanian 

di desa-desa. Sutrisno juga merupakan seorang pengusaha yang pada waktu itu 

telah memiliki toko yang menjadi pemenuh kebutuhan pertanian. Dilihat dari segi 

umur Haryanti memang jauh lebih tua dibandingkan dengan Sutrisno. Tidak 

hanya itu Sutrisno merupakan orang yang juga terpandang di desa kelahirannya 

yaitu desa Kandat Kecamatan Mojo. Orang tua Sutrisno merupakan salah satu 

tuan tanah yang ada di Kabupaten Kediri
13

.  
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Niat majunya Haryanti dalam pemerintahan di Kabupaten Kediri menurut 

Haryanti karena masih belum tuntasnya pensejahteraan yang terjadi di Kabupaten 

Kediri. Hal ini disadari Haryanti saat ia menjabat sebagai ketua PKK di 

Kabupetan Kediri. Maka dengan motif itulah Haryanti Sutrisno mencalonkan 

dirinya sebagai Bupati Kabupaten Kediri karena masa jabatan suaminya sudah 

habis.  

Pemilihan umum yang diikuti Haryanti pertama kali jatuh pada tahun 2010 

dimana memasangkan Haryanti dengan Masykuri (Harmas) kemudian pasangan 

kedua adalah Sunardi dan Sulaiman (SuSu) dan yang ketiga adalah istri kedua 

Sutrisno yaitu Nurlayla dengan Turmadi Abror. Pemilu yang diikuti Haryanti ini 

sudah menjadi lirikan banyak aktivis yang menginginkan perubahan, misalnya 

saja muncul sosok Sunardi yang menantang Haryanti pada saat itu. Sunardi 

dianggap sebagai sosok yang unggul di Kabupaten Kediri dan bisa untuk 

menurunkan nama Haryanti.  

Namun, Haryanti yang maju pada saat itu diusung dengan koalisi gendut 

partai-partai arus besar dengan memasukkan PDIP, PKB, GOLKAR, PPP, 

Demokrat dan PBB dalam satu koalisi mengusung satu nama yaitu Haryanti untuk 

menduduki jabatan Bupati di Kabupaten Kediri. Dari 1.201.729 pemilih tetap 

yang berhasil dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. 

Pasangan Haryanti-Masykuri unggul dari pasangan lain. Kekalahan Haryanti 

hanya pada daerah Kecamatan Semen, Kecamatan asal pasangan Sunardi-
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Sulaiman. Prosentase perolehan kemenangan Haryanti dalam pemilu 2010 adalah 

55% disusul dengan pasangan Sunardi-Sulaiman dengan 37% serta pasangan 

Nurlayla-Abror dengan 8%
14

.  

Novarinda Adelina dalam tulisannya mengenai pemerintahan Haryanti di 

Kabupaten Kediri menuliskan soal bagaimana kampanye yang dilakukan Haryanti 

demi menarik bagi pemilih. Haryanti menggunakan jargon “Ayo Teruskan!”. 

Jargon ini dipilih dengan maksud untuk selalu meneruskan pembangunan yang 

berkelanjutan yang masih harus berlanjut paska pemerintahan Sutrisno usai. 

Jargon ini juga merupakan wujud standing position Haryanti dengan menggunaan 

metode pembangunan yang sama dengan Sutrisno dan memposisikan dirinya 

sebagai sosok yang tepat meneruskan pembangunan tersebut.  

Sama dengan Sutrisno yang menjalani dua kali masa jabatan dengan total 

masa jabatan 10 tahun atau satu dekade. Haryanti juga melakukan hal demikian, 

Haryanti kembali tampil di panggung politik dengan mencalonkan diri sebagai 

Bupati Kabupaten Kediri tahun 2015-2019. Menurut Andik salah satu dari 

petugas PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, analisis bagaimana 

kekuatan politik Haryanti di Kabupaten Kediri bisa dilihat dari data DB1 atau 

rekap daerah untuk perolehan suara Haryanti di Kabupaten Kediri.  

Selain Haryanti Sutrisno yang kembali berpasangan dengan Masykuri, 

muncul juga nama penantang lain yaitu Ari Purnomo dan Arifin yang mengikuti 

pemilu untuk menduduki pucuk kepemimpinan Kabupaten Kediri. Hasil pemilu 
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yang berhasil peneliti himpun adalah kembali lagi kemenangan Haryanti dan 

Masykuri dalam pemiihan umum kali ini (2015) dengan prosentase kemenangan 

67% dan disusul lawannya yaitu Ari Purnomo dan Arifin dengan 33%. Majunya 

Haryanti diusung oleh partai-partai diantaranya adalah PDIP, HANURA, PKNU, 

Golkar dan PPP.  

GAMBAR 5.1 GUGATAN KEPADA HARMAS 

Sumber: GR-MKLB 

Narasi yang sudah dibahas oleh penelitian Novarinda ini memang narasi 

umum yang menggambarkan siapa Haryanti Sutrisno. Namun di lapangan yang 

peneliti temui, banyak sekali kasus yang tidak menginginkan naiknya Haryanti 

sebagai Bupati. Hal ini terjadi karena administrasi palsu. Administrasi palsu yang 

digugat beberapa aktivis di kabupaten Kediri ini menyangkut ijazah Haryanti di 

Universitas Brawijaya. Menurut Taufik Dwi Kusuma, ijazah Haryanti palsu dan 

Haryanti tidak pernah menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Fakultas 



Kedokteran. Temuan ini dibuktikan dengan beberapa ijazah Haryanti yang 

memiliki jenis tulisan yang sama yang diperkirakan ditulis oleh satu orang yang 

sama pada satu waktu yang sama. Ejaan dalam nama ijazah tersebut juga bukan 

Haryanti seperti pada umumnya namun ejaan lama yaitu Harjanti. 

Tuntutan aktivis yang menyoalkan ijazah palsu Haryanti ini sampai 

membuat posko demi tegaknya demokratisasi. Posko ini diadakan di dekat kantor 

kejaksaan Kabupaten Kediri. Aktivis yang menuntut menamai dirinya ALOKA 

namun tuntutan yang dilakukan oleh Aktivis-aktivis ini sampai sekarang tulisan 

penelitian ini ditulis belum dikabulkan.  

Setelah peneliti menguraikan bagaimana dinamika elektoral mengenai 

bagaimana pencalonan Haryanti dan siapa Haryanti maka peneliti sampai pada 

analisis mengenai dimana peran Sutrisno dalam pencalonan Haryanti Sutrisno. 

Pertama peran Sutrisno pada saat itu adalah memberikan rekomendasi dan alat 

politik demi majunya Haryanti sebagai bupati Kabupaten Kediri. Karena pada saat 

pencalonan Haryanti posisi Sutrisno merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten 

Kediri yang merupakan partai pengusung Haryanti untuk maju pada pilbup 

Kabupaten Kediri
15

. Kedua, Sutrisno di masa jabatannya sebagai bupati aktif 

mendeklarasikan dirinya mendukung Haryanti dimana dibarengi dengan ujaran 
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bahwa Haryantilah yang cocok untuk meneruskan kepemimpinan yang sudah 

Sutrisno bangun selama lima tahun kedepan
16

. 

 Nurlayla 

Nurlayla merupakan istri kedua Sutrisno yang maju dalam pemilihan 

bupati Kabupaten Kediri juga bersaing dengan Haryanti. Dalam pencalonan 

Haryanti dan Nurlayla yang keduanya merupakan istri Sutrisno terdapat posisi 

dukungan Sutrisno kepada Haryanti. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Sutrisno 

dalam setiap kampanye yang dilakukan Haryanti dalam masa jabatan Sutrisno 

sebagai Bupati Kabupaten Kediri aktif. Deklarasi resmi Sutrisno juga dilontarka 

kepada Haryanti yang pada saat itu mendapatkan hasil survey sementara yang 

tinggi
17

.  

Dalam pencalonan yang diikuti oleh sekaligus dua istri Sutrisno ini 

menggambarkan bagaimana terjadinya dominasi kandidat calon dari keluarga atau 

kroni Sutrisno. Posisi Sutrisno yang andil dalam pemerintahan dan mengangkat 

anggota keluarganya dalam kontestasi politik formal ini dibenarkan oleh Taufik 

Dwi Kusuma, menurut Taufik, posisi Sutrisno pada saat pencalonan Haryanti 

adalah ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri yang memiliki kuasa untuk melakukan 

kandidasi tanpa memperhatikan kompetensi.  
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 Sulkani 

Selanjutnya adalah Sulkani, Sulkani merupakan adik ipar Sutrisno yang 

sekaang menduduki jabatan sebagai ketua DPRD Kabupaten Kediri menggantikan 

Erjik Bintoro. Sulkani sebelumnya menjabat sebaga sekretaris DPC PDIP 

Kabupaten Kediri yang diketuai oleh Sutrisno. Naiknya Sulkani juga sebagai 

ketua DPRD Kabupaten Kediri tak lepas dari keterlibatan Sutrisno untuk 

menempatkan legislatif untuk selalu satu suara dan tidak banyak berdinamika. 

Sebelumnya, Sulkani menjabat sebagai sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kediri 

yang diketuai oleh Sutrisno. Posisi utama di legislatif dan eksekutif yang dipegang 

oleh „orang-orang Sutrisno‟ ini akan melancarkan berbagai peraturan daerah yang 

akan dibuat. Misalnya saja kata Mahmudiono selaku ketua DPC Nasdem 

Kabupaten Kediri. Mahmudiono membenarkan bahwa di parlemen, soal peraturan 

daerah tidak banyak muncul dinamika. Bahkan parlemen sangat pasif. Jika ada 

parlemen yang tidak sepakat (seperti Nasdem) pun akan kalah suara dalam 

pengambilan keputusan
18

.  

“Kontrol apa? Ya tidak ada kontrol sama sekali dari legislatif ke eksekutif. 

Apanya yang dikontrol. Bahkan anggota legislatif saja tidak semua tahu 

mengenai perda atau APBD yang disahkan. Tidak mempelajarinya dulu. 

Semuanya satu suara, langsung ketok. Seharusnya kan para pejabat 

daerah ini paham mengenai Trias Politika dan fungsi masing-masing dari 

lembaga. Namun kondisinya memang nol, tidak ada kontrol yang 

dilakukan oleh legislatif kepada pemerintah daerah. Selalu begitu, tidak 

ada dinamika. Tidak mencerdaskan itu sudah terjadi sejak desentralisasi 

pertama kali ya begitu parlemen di Kabupaten Kediri
19

.” Pungkas 

Mahmudiono. 
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Peran yang dilakukan Sutrisno dalam pengangkatan Sulkani menjadi ketua 

DPRD sudah melalui banyak pra-kondisi. Melalui wawancara dengan narasumber 

yang tidak berkenan dicantumkan namanya, peneliti merangkum bahwa naiknya 

Sulkani menjadi tokoh di PDIP maupun di DPRD karena memang disiapkan 

menjadi sosok yang paling unggul dimulai dari keunggulan di PDIP atas campur 

tangan Sutrisno.  

“Kondisinya, kalau di DPC PDIP Kabupaten Kediri itu memang sifatnya 

kompetitif kadang. Kalau ada tokoh yang muda dan yang berani bersuara 

maka biasanya akan digeser secara halus dan bahkan akan kalah secara 

politik. Jadi perihal Sulkani ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari 

untuk menjadi tokoh yang kuat. Kalau ada tokoh yang kuat dan memang 

ada dan posisinya membahayakan dominasi Sutrisno dan Sulkani, ya, 

mohon maaf orang tersebut akan digeser. Entah bentuknya diberikan 

tempat yang lain (jaringan pekerjaan) atau bentuk yang lain. Sutrisno 

memiliki peran yang dominan disini karena jaringannya luas dan afiliasi 

politiknya sangat bagus. Politik memang begini, kejam
20

” 

 

5.2. Membentuk mesin politik sebagai broker suara.  

A. PDIP dan Koalisi Sebagai Mesin Politik Formal  

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan mesin politik formal 

Sutrisno di Kabupaten Kediri. PDIP digunakan sebagai partai pengusung Sutrisno 

dan calon lain (keluarga dan kroni) Sutrisno dalam pemilihan umum yang 

demokratis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Kediri 

merupakan partai pemenang pemilu legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kediri. 

PDIP Kabupaten Kediri diketuai oleh Sutrisno dan kemudian digantikan oleh 

Sulkani (Adik ipar Sutrisno) setelah Sutrisno lengser menduduki jabatan Bupati 

Kabupaten Kediri. Dalam wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di 

                                                           
20

 Transkip wawancara dengan BG. 



lapangan. Tak banyak anggota PDIP yang berani atau mau menyikapi soal 

pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Pasalnya, Sutrisno merupakan orang 

penting di PDIP. Banyak akhirnya kader partai yang mengekor kepada pemerintah 

daerah yang pada kasus ini didominasi oleh Sutrisno.  

Dalam internal PDIP memang sudah dimonopoli oleh Sutrisno dan 

kroninya dalam pembuatan keputusan. Hal ini sangat disayangkan oleh Erjik 

Bintoro selaku anggota DPC PDIP yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD 

dua kali masa jabatan di Kabupaten Kediri. Menurut Erjik, tidak boleh ada sesuatu 

yang menentang (dinamika) dimanapun lini di Kabupaten Kediri termasuk di 

PDIP. PDIP pun memang sudah dipersiapkan untuk orang-orang Sutrisno.  

Selain PDIP sebagai partai yang menjadi partai utama Sutrisno. Dalam 

pembahasan Sidel mengenai local bossism dan karakternya, bos lokal biasanya 

bekerja dengan afiliasi partai politik yang sering berubah. Hal ini melihat 

keuntungan yang akan didapatkan oleh bos lokal terhadap partai afiliasinya. 

Namun, di Kabupaten Kediri dominasi partai pengusung calon kuat di Kabupaten 

Kediri masih ada di tangan PDIP. Sutrisno sejak tahun 2000 juga masih menjadi 

kekuatan dominan di PDIP dan tidak berpindah afiliasi. Justru Sutrisno 

menggunakan PDIP sebagai mesin politik untuk mengantarkan koninya masuk 

dalam jabatan publik melalui pemilihan umum.  

Terdapat juga jaringan koalisi dimana partai-partai koalisi ini juga 

berusaha untuk memenangkan calon yang sudah diusung oleh PDIP. Misalnya 



saja pada pencalonan Haryanti Sutrisno, terdapat partai-partai pendukung DAN 

partai pengusung.  

TABEL 5.2. PETA KOALISI PARTAI POLITIK 

Koalisi 2010-2014 Koalisi 2014-2019 

PDIP PDIP 

PKB PPP 

PPP Golkar 

Demokrat PKNU 

Golkar Hanura 

PBB  

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber. 

B. Jaringan Mesin Politik  

Jaringan yang dibentuk Sutrisno untuk mendapatkan suara (broker suara) 

dalam pemilihan umum juga meliputi banyak pihak misalnya saja ikut andilnya 

Sutrisno dalam organisasi masyarakat, masuknya Sutrisno dalam SKPD 

Kabupaten Kediri (birokrasi), dan juga camat. Untuk menggambarkan bagaimana 

jejaring mesin politik Sutrisno, peneliti akan menggambarkan pada diagram.  

 

 

 

 

 



 

BAGAN 5.2. MESIN POLITIK SUTRISNO 

Sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian lapangan. 

Mesin politik formal yang didominasi oleh Sutrisno ini menyangkut 

lembaga yang formil. Sutrisno menggunakan SKPD atau aparat birokrasi untuk 

melakukan kampanye demi mendulang suara dan dukungan. Begitu juga dengan 

kecamatan (camat). Sutrisno mematok agar seluruh camat yang ada di Kabupaten 

Kediri memenangkan calonnya dalam pemilihan umum Kabupaten Kediri di 

wilayah kecamatan masing-masing. Wilayah yang tidak bisa memenangkan calon 

yang diusung oleh Sutrisno akan dipecat dari jabatan camat. Hal ini diungkapkan 

oleh Rahmat Mahmudi dan Taufik Dwi Kusuma, bahwa kecamatan yang kalah 

dalam pemilihan umum (calon Sutrisno kalah) akan diganti camatnya dengan 

yang lain dan ini semacam kontrak politik
21

.  

Kemudian untuk mesin politik informal, Sutrisno banyak ikut dan 

memiliki jabatan pada organisasi masyarakat seperti pramuka, dewan pendidikan, 
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SUTRISNO 

Mesin Politik Fomal  

1Partai Politik  

2SKPD  

3Camat 

Mesin Politik Informal  

1Relawan  

2Ormas 



PKK (Haryanti) dan sebagainya yang digunakan sebagai mesin pendulang suara 

dalam pemilihan umum. Kedua, relawan kampanye merupakan mesin informal 

yang dibentuk pada saat kampanye yang digunakan sebagai broker atau 

penghubung antara Sutrisno/ calon dengan masyarakat. Bahkan dalam skripsi 

Novarinda ditemukan fakta bahwa broker suara ini digunakan sebagai sarana 

penyalur politik uang
22

. 

 

5.3. Mengatur penempatan pejabat daerah.  

Penempatan pejabat daerah adalah hal yang penting bagi local bossism. 

Pejabat daerah di Kabupaten Kediri ditentukan penempatannya oleh Sutrisno. 

Sutrisno dalam menentukan siapa yang pantas masuk dalam suatu jabatan 

pemerintahan di Kabupaten Kediri memprioritaskan pejabat yang penurut dan 

tidak banyak menimbulkan dinamika dalam pengambilan atau pelaksanaan 

keputusan. Yang paling baru yang berhasil peneliti tangkap dalam observasi 

lapangan adalah adanya permainan dalam penempatan aparat desa. Dalam 

pemilihan aparat desa diketahui dilakukan dengan cara tes. Namun pihak penguji 

yang dihadirkan cacat hukum karena tidak memiliki surat keterangan dari 

pemerintah Kabupaten Kediri. Hal ini diungkapkan oleh Rahmat Mahmudi dalam 

postingan di facebook Gerakan Rakyat Untuk Kediri Lebih Baik (GR-MKLB).  
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GAMBAR 5.2. PERNYATAAN SIKAP PEMILIHAN APARAT 

DESA 

Sumber: GR-MKLB. 

Aliansi LSM Kabupaten Kediri yang menyebut dirinya ALOKA 

melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten baik eksekutif maupun 

legislatif atas ditemuinya cacat rekrutmen dengan dilantiknya aparat desa yang 

tidak mendapatkan peringkat pertama dalam tes. Namun justru hal ini dibalas 



dengan statemen bahwa kepala desa berhak mengangkat siapa saja. Ini prerogatif. 

Tentu saja hal ini menimbulkan kejanggalan dan adanya turun aksi menolak 

pengangkatan aparat desa yang cacat hukum oleh ALOKA pada 20 Februari 2018.  

Contoh surat gugatan pengangkatan perangkat desa yang cacat hukum dan 

dicampuri oleh pemerintah daerah. 

 

Selain aparat desa juga masih banyak lagi penempatan pejabat daerah yang 

Sutrisno ikut andil dalam penempatan posisinya misalnya saja keterangan dari 

Rahmat Mahmudi yang harus dimutasi dari posisi Bangkesbang bidang politik 

dan sekarang menduduki jabatan di kecamatan. Hal ini menurut Rahmat Mahmudi 

karena ia sering melontarkan ketidaksetujuan atas kebijakan yang dilakukan 

pemerintah.  

”Siapa yang berani bersuara dalam pemerintahan tidak akan mendapat 

tempat. Pemerintah Kabupaten Kediri tidak perlu birokrasi yang pandai. 

Tapi yang penurut
23

.” Ungkap Rahmat Mahmudi.  
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  Penempatan pejabat daerah sudah dilakukan sejak masa Sutrisno. Menurut 

keterangan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Sutrisno dan 

keluarganya menggunakan jaringan birokrasi sebagai salah satu mesin politik 

demi mengamankan kekuasaan dan menjamin keterpilihan kembali Sutrisno atau 

kerabatnya dalam jabatan politik
24

.  

GAMBAR 5.3. MENGATUR PENEMPATAN PEJABAT DAERAH 

Sumber: GR-MKLB. 

5.4. Mengatur proyek pemerintah.   

Terpilihnya Sutrisno menjadi bupati Kabupaten Kediri mulai tahun 2000 

telah membuat suatu perubahan besar dalam blueprint arah pembangunan di 

Kabupaten Kediri. Dalam rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh 
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bupati sebelumnya yaitu Kolonel Infanteri Suparyadi, S.IP.,M.M. telah disusun 

rencana perubahan ibukota Kabupaten Kediri. Ibukota Kabupaten Kediri menurut 

analisis dan pra-kondisi yang sudah dilakukan akan ditetapkan di wilayah 

Kecamatan Pare. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa daerah ini berada 

ditengah luas wilayah Kabupaten Kediri dari Kecamatan Kandangan di wilayah 

timur dan Kecamatan Semen di wilayah barat. Beberapa kantor administrasi 

penting juga ada di Kecamatan Pare yaitu kantor samsat, polres Kabupaten Kediri, 

Stadion, sekolah dan rumah sakit umum daerah.  

Sutrisno sebagai bupati terpilih yang baru di tahun 2000 menggeser 

Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Ngasem. Dalam rencana pembangunan 

daerahnya akan segera dibangun stadion, rumah sakit umum daerah dan bandara 

di kawasan ini. Hal ini diungkapkan oleh Taufiq Dwi Kusuma selaku ketua LSM 

APEL dan wakil ketua LSM GR-MKLB (Gerakan Rakyat Menuju Kediri Lebih 

Baik) bahwa rencana pembangunan ibukota Bergeser dari prakondisi Bupati lama 

yakni dari Kecamatan Pare ke Kecamatan Ngasem. Hal ini dikarenakan bahwa 

sebelum rencana perubahan letak ibukota Kabupaten diubah. Terlebih dahulu 

rencana pembangunan daerah ngasem sudah disusun. Hal ini terutama soal 

pengadaan tanah untuk pembangunan
25

. Kondisi akhirnya adalah, tanah daerah 

Ngasem dibeli oleh Sutrisno dan jika pemerintah Kabupaten akan mereaisasikan 

perubahan Ibukota Kabupaten maka tanah yang digunakan harus dibeli dari tanah 

yang sudah dimiliki oleh Sutrisno.  
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Contoh paling nyata yang dilakukan Sutrisno dengan penggubahan proyek 

pembangunan adalah dengan proyek CBD (Central Business District) di kawasan 

Simpang Lima Gumul.  Monumen Simpang Lima Gumul juga menuai banyak 

kontroversi saat pembangunannya. Selain Simpang Lima Gumul dibangun diatas 

tanah Sutrisno yang sudah dibeli sebelum pengadaan proyek pembangunan 

Simpang Lima, namun banyak aktivis yang menyayangkan soal tanah warga yang 

termakan proyek tersebut. Tanah warga ini sampai sekarang masih menjadi 

sengketa dan belum diselesaikan
26

.  

Ungkap Rahmat Mahmudi seorang aktivis GR-MKLB menyatakan bahwa 

ada tanah warga yang masih menjadi sengketa dan sampai sekarang belum 

diselesaikan daerah area Simpang Lima
27

. Tanah ini sampai sekarang tidak jelas 

ganti ruginya. Dalam kawasan Simpang Lima Gumul juga dibangun beberapa 

tempat publik seperti wahana Gumul Paradise Island yang juga milik Sutrisno. 

Walaupun secara nama sertifikasi bukan atas nama Sutrisno. Selain pembangunan 

yang dilakukan dan kesemuanya milik Sutrisno, di kawasan Simpang Lima 

Gumul sering diadakan acara tahunan yaitu Pekan Budaya Kabupaten Kediri. 

Pekan Budaya ini diadakan di kawasan Simpang Lima Gumul dan pemerintah 

daerah harus membayar sewa kepada Sutrisno karena kawasan itu merupakan 

kawasan milik Sutrisno
28

.  
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Kawasan central business district yang akan dibangun adalah kawasan 

sentra bisnis yang ada di sekitar lingkar Simpang Lima Gumul. Area ini menurut 

sertifikasi sudah masuk dalam area tanah yang dimiliki Sutrisno dan dengan 

adanya proyek ini maka tanah yang sudah dibeli oleh Sutrisno akan memiliki 

harga jual yang tinggi. Menurut Khoirul Anam, aktivis KR2D mengatakan bahwa 

walaupun tanah yang ada di sekitar Simpang Lima Gumul milik Sutrisno. Namun, 

sertifikasi penamaan sertifikat tanah bukan atas nama Sutrisno melainkan nama-

nama kroninya.  

Beberapa aktivis menyayangkan soal pembangunan Simpang Lima Gumul 

sebagai monumen yang menandakan kekuasaan suatu peradaban di Kabupaten 

Kediri. Suara sumbang ini datang dari salah satunya Rahmad Mahmudi yang 

menyatakan bahwa seharusnya monumen ini dibangun dengan 

mempertimbangkan kebudayaan Kabupaten Kediri, namun justru yang terjadi 

adalah monumen ini murni dibangun demi mendapatkan keuntungan ekonomis. 

Hal senada diungkapkan oleh Mahmudiono selaku ketua Dewan Pimpinan 

Cabang Partai Nasdem, menurutnya monumen ini haruslah menggambarkan 

bagaimana kebudayaan dan peradaban masyarakat Kabupaten Kediri. Namun 

nyatanya monumen Simpang Lima Gumul ini tidak jelas dan tidak lahir dari 

Kebudayaan Kabupaten Kediri. Bahkan ini merupakan  monumen plagiasi, karena 

sangat mirip dengan monumen Arc De Teriomphe yang ada di Perancis
29

.  
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Selain pengadaan tanah untuk proyek CBD, Penguasaan sektor ekonomi 

oleh Sutrisno juga dilakukan dengan melakukan monopoli perizinan masuknya 

investasi di Kabupaten Kediri dimana setiap investasi yang masuk harus 

menyerahkan saham kosong sebesar 10% jika tidak maka investasi yang masuk 

tidak akan mendapat izin. Monopoli perizinan dan rencana pembangunan di 

Kabupaten Kediri diperkuat dengan pembentukan TP3 yaitu Tim Percepatan 

Proyek Pembangunan Kabupaten Kediri.  

GAMBAR 5.4. KONDISI TP3 

Sumber: GR-MKLB. 

Tim ini merupakan tim kajian pembangunan yang dibentuk pemerintah 

daerah yang didalamnya Sutrisno ikut andil sebagai ketua. Tim ini berfungsi 

menentukan arah pembangunan, apa yang akan dibangun, dimana akan dibangun 

dan manfaat-manfaat apa yang akan didapat. Anggaran yang digunakan untuk 

TP3 ini juga sangat banyak dan terus naik melalui pembahasan RAPBD yaitu 750 



juta menjadi 950 juta pada tahun 2018
30

. Pembangunan di Kabupaten secara fisik 

memprioritaskan pembangunan jalan dan pariwisata, Hal ini diungkapkan oleh 

Taufik Dwi Kusuma selaku Ketua LSM APEL Kabupaten Kediri. Menurut 

Taufik. Pembangunan pariwisata adalah fokus pembangunan Sutrisno dan 

keluarganya dalam pemerintahan. Namun, pembangunan ini nyatanya juga 

lambat. Arah pembangunan Kabupaten Kediri ini kadang tidak jelas. Menurut 

Taufik.  

GAMBAR 5.5. KEKUASAAN TP3 

Sumber: GR-MKLB. 

Beberapa pembangunan di Kabupaten Kediri malah tidak berfungsi 

optimal. Misalnya saja pembangunan pasar induk di kecamatan Pare. Justru 

pembangunan Pasar ini mengurangi distribusi sayur dan buah dari Kabupaten 
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Malang. Rencana pembangunan bandara yang dibangun dari sengketa lahan
31

, 

rencana pembangunan stadion di kawasan Ngasem. Banyak kebijakan pemerintah 

dalam membangun desa juga hanya bersfat populis dan tidak menyentuh 

kebutuhan masyarakat. Misalnya kebijakan mlinjonisasi (tanam belinjo). 

Kebijakan ini juga tidak berjalan lama
32

.  

GAMBAR 5.6. POPULISME KEBIJAKAN KABUPATEN KEDIRI 

Sumber: www.kedirikab.go.id. 

Menurut Taufik Al-Amin dosen Sejarah di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kediri mengungkapkan bahwa pembangunan yang paling banyak 

dibangun dimasa pemerintahan Sutrisno dan keluarganya adalah pembangunan 
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jalan. Hal ini dibenarkan oleh Erjik Bintoro bahwa pemerintahan Sutrisno sangat 

banyak membangun jalan. Bahkan jalan yang masih bagus kadang ditumpuk lagi. 

Anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan atau pengaspalan di 

Kabupaten Kediri menyentuh angka 240 Milyar
33

. 

BAGAN 5.3. Dominasi Proyek Sutrisno 

Sumber: Diolah peneliti dari hasil penelitian lapangan 

Pembangunan yang menuai kontroversi adalah pembangunan Simpang 

Lima Gumul yang dana pembangunan dan pengadaan tanahnya tidak diketahui. 

Kemudian proyek pembangunan central business district di wilayah sekitar 

Simpang Lima Gumul yang sudah direncanakan selesai di tahun kedua Haryanti 

ini namun proyek tersebut masih tak ada bentuknya. Selanjutnya, pembangunan 

yang selalu menjadi prioritas adalah pembangunan di area wisata gunung Kelud. 

Padahal, pembangunan pada area wisata Kelud dianggap oleh Khoirul Anam 

adalah pembangunan yang sia-sia karena gunung Kelud adalah gunung aktif yang 

sering erupsi dan pembangunan yang dilakukan akan ditelan bencana erupsi 

tersebut.  
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5.5. Mengatur peraturan daerah.  

Perda atau peraturan daerah dibuat melalui dua jalur yaitu pertama bisa 

dibuat oleh legislatif dan yang kedua bisa dibuat oleh pemerintah daerah dan 

kemudian diajukan kepada legislatif. Peran Sutrisno di Kabupaten Kediri tidak 

ada habisnya sebagai sosok tunggal yang memonopoli. Bahkan hal ini dibuktikan 

dengan bagaimana Sutrisno membentuk kader yang akan didudukkan dalam 

parlemen. Kader ini akan bertugas dalam legislasi dan pengesahan APBD. 

Penempatan kader Sutrisno dalam parlemen ini juga ditambah dengan posisi 

eksekutif yang dijabat oleh keluarga Sutrisno. Sehingga setiap tahun APBD yang 

diajukan oleh eksekutif akan langsung disepakati. Contohnya adalah pembahasan 

RAPBD 2018 yang tidak menemui dinamika sama sekali
34

.  

GAMBAR 5.7. BERITA WALKOUT PARLEMEN 

Sumber:https://jatim.kabardaerah.com/rapbd-kabupaten-kediri-tidak-pro-rakyat/diakses 

pada 27 Maret 2018 pukul 09.48 WIB. 

 

”Dinamika yang terjadi dalam pemerintahan ini tidak ada alias nol. 

Parlemen ini fungsi kontrolnya mati, tidak ada sama sekali. Juga untuk 
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memutuskan suatu peraturan daerah dan APBD semuanya langsung 

sepakat saja tanpa ada dinamika
35

.” Ungkap Mahmudiono.  

 

Erjik Bintoro selaku mantan ketua DPRD juga mengungkapkan hal yang 

sama mengenai kondisi parlemen di Kabupaten Kediri.  

“Kabupaten Kediri ini minim dinamika dan masyarakatnya uga tidak 

banyak yang tahu masalah yang ada. Parlemen isinya kader yang itu-itu 

saja. Tidak ada perubahan
36

.”  

 

GAMBAR 5.8. PENOLAKAN NASDEM ATAS APBD 

 

Sumber:http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/314485/nasdem_tolak_rapbd_kabu

paten_kediri_2018,_ini_alasannya.html 

 

Hanya satu fraksi yang menolak yaitu fraksi nasdem-PKS
37

. Penolakan 

yang dilakukan oleh Fraksi Nasdem dan PKS ini selain tidak sepakat dengan apa 
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yang dirumuskan dalam parlemen juga untuk memberikan warna dan dinamika 

dalam pemerintahan yang selalu satu suara.  

“Selain tidak sepakat dengan apa yang dibahas, kami juga menginginkan 

ada warna lah paling tidak dalam parlemen, jadi misi yang terutama 

adalah pencerdasan parlemen juga. Sehingga kami yang hanya memiliki 

satu calon terpilih bingung harus menempatkan kader kami pada fraksi 

apa dan saya pikir Nasdem memiliki visi dan misi yang sama dengan kami 

(PKS) di Kabupaten Kediri
38

.” Ujar Tatak. 

 

5.6. Intimidasi dan kekerasan politik.  

Intimidasi dan kekerasan politik yang dilakukan Sutrisno hampir mengenai 

semua narasumber yang peneliti datangi. Misalnya saja diungkapkan oleh Taufik 

Dwi Kusuma yang menyebutkan bahwa dalam politik dan kekuasaan, hal yang 

menyangkut ketidakadilan itu wajar. Hal itu juga diungkapkan oleh Erjik Bintoro. 

Bahwa politik di Kabupaten Kediri ini kejam. Intimidasi yang dilakukan 

menyangkut tiga hal. Hal itu disebutkan dengan gamblang oleh Taufik Dwi 

Kusuma.  

“Ancaman-ancaman itu biasa. Kalau tidak diancam dengan lapar ya 

diancam dengan sakit, kalau tidak diancam dengan sakit ya diancam 

dengan mati. Tapi begitulah politik Kabupaten Kediri.
39

”  

Ancaman yang paling berbahaya adalah pelemahan gerakan masyarakat dengan 

melakukan pelemahan LSM dan ormas. LSM dan Ormas di Kabupaten Kediri 

tidak banyak karena pemerintah banyak yang membungkap LSM tesebut. Hampir 

di semua tuntutan yang disuarakan LSM juga tidak berhasil karena jaringan 

kekuasaan Sutrisno yang masif. Misalnya saja kasus pelantikan Haryanti yang 
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diduga dalam pencalonan menggunakan ijazah palsu. Kejaksaan Kabupaten 

Kediri melempar kasus ke Kejaksaan Provinsi dan tetap gugatan tidak dikabulkan. 

Selain itu, pencopotan jabatan dengan alasan yang tidak gamblang juga 

merupakan suatu kekerasan politik.  

Peneliti juga menemukan bagaimana kekerasan politik terjadi di Kabupaten Kediri 

paska pembangunan Simpang Lima Gumul. Melalui narasumber yang enggan 

disebutkan namanya peneliti mendapati hasil perihal bagaimana intimidasi yang 

dilakukan oleh Sutrisno dimasa pembangunan Simpang Lima Gumul.  

“Pembangunan Simpang Lima Gumul ini telah memakan banyak korban, 

coba saja cari, orang-orang yang terpaut atau tahu mengenai 

pembangunan proyek ini pasti minimal sudah lengser dari jabatan 

formalnya jika ia merupakan seorang birokrat. Kondisinya, beberapa dari 

yang mengetahui mengenai megaproyek pembangunan Simpang Lima 

Gumul ini diberi jabatan publik demi mengamankan agar tidak terhadi 

kebocoran informasi. Begitulah adanya.” Ungkap RR. 

 

5.7 Persamaan dan Perbedaan Local Bossism Bangkalan dengan Local 

Bossism Kabupaten Kediri  

Setelah mendapatkan hasil penelitian dilapangan dan peneliti berusaha 

memastikan temuan peneliti dengan membenturkannya pada penelitian lain 

sejenis yang akan memperkuat validitas penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam 

kasus ini peneliti mencoba mengkaji sebuah jurnal yang juga menggunakan Sidel 

pada penelitiannya. Penelitian ini dilakukan oleh Susi Dian Rahayu dengan judul 

“Local Bossism in Decentralization Era: Study Political Power and Local 

Bossism in Bangkalan, Madura, Indonesia.”  

Dari hasil pembacaan dan pembandingan yang dilakukan oleh peneliti maka 

peneliti merumuskan tabel demi mmeudahkan pembacaan atas terjadinya local 



bossism  di Bangkalan dan Kabupaten Kediri dengan kesamaan pola yang ditarik 

dari instrumen yang dirumuskan oleh John. T. Sidel.  

TABEL 5. 4. PERBANDINGAN LOCAL BOSSISM BANGKALAN 

DENGAN LOCAL BOSSISM KABUPATEN KEDIRI 

Pembanding Local Bossism Fuad 

Amin 

Local Bossism Sutrisno 

Kelahiran Dilahirkan paska 

desentralisasi 

Dilahirkan paska 

desentralisasi 

Jabatan Fuad Amin Bupati 

bangkalan 2003-2013 

Sutrisno Bupati 

Kabupaten Kediri 2000-

2010 

Mengangkat Keluarga 

dan Kroni dalam Jabatan 

Publik melalui Pemilihan 

Umum 

Mengangkat Putranya Ra 

Momon sebagai Bupati 

Bangkalan 2014-2019. 

 

Menjadi Ketua DPRD 

2014. 

Mengangkat Istrinya 

(Haryanti) sebagai Bupati 

Kabupaten Kediri tahun 

2010-2019. 

Afiliasi Partai Politik PPP, PKB dan Gerindra 

 

Hadi Sepupu (DPC 

Demokrat) 

Zaenal Arifin Kerabat 

(DPC PPP) 

Faturrahman Kerabat 

(DPC PDIP) 

PDIP (Ketua DPC PDIP 

Kabupaten Kediri) 

 

Sulkani (Sekretaris DPC 

PDIP Kabupaten Kediri). 

Penguasaan sumber 

ekonomi vital 

PT MKS (Gas Alam 

Bangkalan) 

SPBU, SPBE, Pabrik 

Susu dan Pupuk 

Kabupaten Kediri 

Jaringan Pengaman 

Kekuasaan 

Birokrasi dari barisan 

santri dan penganut kyai 

Birokrasi 

Kepemilikan Modal Apartemen di Jakarta dan 

Tanah 

Kepemilikan tanah di 

Lingkar Simpang Lima 

Gumul 

Penguasaan Lembaga 

Demokratisasi 

Politik Uang melalui 

kepala desa, penguasaan 

parpol dan DPRD 

Politik Uang melalui 

mesin politik, 

penguasaan parpol dan 

DPRD 

Kondisi LSM Mati (oleh Blater) Mati 



Sumber: Susi Dian Rahayu. Local Bossism in Decentralization Era: Study Political 

Power and Local Bossism in Bangkalan, Madura, Indonesia International Journal of 

Research & Review Vol.5 April 2018. Hlm. 40-46. 

Local bossism di Bangkalan merupakan kajian yang menempatkan Fuad 

Amin sebagai unit analisis dan dengan instrumen yang sudah digambarkan oleh 

John T. Sidel, Fuad Amin menjadi bos lokal di Bangkalan dengan mengandalkan 

kekuasaannya demi mendapatkan monopoli atas ekonomi dan melakukan 

kekerasan politik kepada lawan-lawannya. Penguasaan ini juga dilakukan oleh 

Sutrisno di Kabupaten Kediri. Hanya saja perbedaannya adalah bahwa Fuad Amin 

menggunakan jaringan kyai demi memobilisasi suara selain menggunakan politik 

uang sedangkan Sutrisno hanya menggunakan politik uang dalam memobilisasi 

suara.  

Fuad Amin di Bangkalan lebih dekat dengan pengertian bos lokal Sidel 

karena seringnya berpindah afiliasi partai politik sedangkan Sutrisno tetap berseta 

dengan PDIP pada pertarungan politik formalnya. Hal ini yang menjadikan lokal 

bos di Kabupaten Kediri mendapatkan sedikit catatan. Pembanding lain yang 

peneliti tarik demi membandingkan bos lokal Bangkalan dan Kabupaten Kediri 

akhirnya memiliki kesamaan pola dan bentuk. Satu-satunya perbedaan adalah 

afiliasi partai politik yang berubah-ubah pada bos lokal bangkalan dan hal tersebut 

tidak terjadi pada penelitian bos lokal di Kabupaten Kediri.  



 



BAB VI  

PENUTUP  

Bab ini menjadi bab yang menjadi akhir karya tulis hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang dimana dalam sistematika karya ilmiah memaksa 

peneliti melakukan penyimpulan yang sepihak. Tujuan daripada membuat sebuah 

simpulan ini bukan berarti membatasi simpulan-simpulan lain atas hasil karya 

namun lebih kepada mengambil titik tekan dari penelitian yang sudah dilakukan 

dan minimal bisa menilai suksesi tujuan penelitian sudah tercapai. Bab ini juga 

berisi rekomendasi akademis yang kemudian peneliti isi dengan saran-saran 

bagaimana pengembangan konsep local bossism dalam karya ilmiah selanjutnya. 

6.1. Kesimpulan  

Penelitian ini berangkat dari anomali yang dirasakan oleh peneliti. 

Mengapa demokratisasi masih saja menuai masalah apalagi pada area yang 

peneliti terjun didalamnya yaitu Kabupaten Kediri. Anomali yang belum 

terselesaikan tersebut memaksa kehendak peneliti untuk melakukan penelitian dan 

menemukan teori terbaik untuk menyelesaikan teka-teki dan masalah yang terjadi.  

Masalah yang menganomali peneliti adalah soal munculnya Sutrisno dan keluarga 

Sutrisno dalam dinamika pemerintahan Kabupaten Kediri bahkan hampir dua 

dekade atau dua puluh tahun. Padahal demokratisasi telah terjadi di Indonesia 

misalnya munculnya partai politik, adanya dewan perwakilan dan pemilihan wakil 

rakyat melalui mekanisme pemilu.  



Peneliti akhirnya mencoba melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten 

Kediri dengan konsep local bossism yang sebelumnya telah digunakan oleh Sidel 

untuk meneliti negara-negara tradisional dalam menghadapi demokratisasi dan 

reformasi. Peneliti menganggap bahwa konsep ini cocok dibuktikan dengan pra-

penelitian yang sudah dilakukan dan dikukuhkan dalam latar belakang penelitian.  

Setelah teori dan kondisi lapangan peneliti mendapati kesesuaian maka 

penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk melihat fenomena di arena 

penelitian yaitu Kabupaten Kediri. Sebagai penelitian kualitatif peneliti merasa 

mengangkat Kabupaten Kediri sebagai arena penelitian sangatlah sesuai. Sebab, 

domisili peneliti ada di Kabupaten Kediri sehingga fenomena yang terjadi 

memang betul juga dialami dan nilai peneliti dalam melakukan penelitian serta 

menuliskannya dalam sebuah karya tulis lebih bisa dipertanggungjawabkan.  

Akhirnya setelah menentukan narasumber untuk keperluan wawancara 

mendalam sesuai dengan metode dan kebutuhan karya tulis maka peneliti sampai 

pada kesimpulan bahwa Sutrisno adalah penguasa tunggal di Kabupaten Kediri. 

Kekuasaan ini tidak berarti kekuasaan formal. Sutrisno benar jika diidentifikasi 

sebagai local bossism karena semua variabel yang diajukan untuk menguji 

sangatlah cocok. Pertama dominasi kepada birokrasi, dominasi dan afiliasi partai 

politik, melakukan afiliasi ke pusat untuk pengamanan, kontrol masyarakat 

dengan politik uang dan kekerasan yang dialami ketika pemilihan umum dan apa 

yang dilakukan Sutrisno kepada LSM di Kabupaten Kediri. Namun, local bossism 

di Kabupaten Kediri tidak berganti afiliasi partai politik seperti konsepsi Sidel. 



Memenangkan keluarga dan kroni melalui pemilihan umum, hal ini dilakukan 

Sutrisno saat memenangkan Haryanti, mencalonkan Nurlayla dan akan segera 

mencalonkan putranya pada pemilu 2019.  

Logika yang digunakan Sutrisno di Kabupaten Kediri adalah logika untuk 

menjadi penguasa total atas sumber daya. Hal ini memaksa local bossism 

menempatkan keluarga dan kroninya dalam jabatan-jabatan formal melalui 

pemilihan umum yang manipulatif. Tujuan jabatan formal ini adalah untuk 

membentuk peraturan alokasi sumber daya yang semakin beragam. Sutrisno di 

Kabupaten Kediri menggunakan birokrasi sebagai mesin untuk menjaga 

kekuasaannya. Tak hanya birokrasi, dominasi Sutrisno masuk di tataran camat, 

desa bahkan LSM dan Ormas. Kondisi ini terjadi karena masyarakat lemah, partai 

politik lemah, media lemah dan segala sesuatu berjalan melalui aturan modal 

ekonomi sehingga siapa yang memiliki modal maka dia berhak atas kekuasaan. 

Jika Peneliti boleh untuk mengajukan suatu rangkuman atau kesimpulan 

maka peneliti sampai pada kesimpulan bahwa:  

1. Sutrisno menempatkan kerabat dan keluarga dalam jabatan bupati, 

walikota dan parlemen-parlemen dengan tujuan untuk mengamankan 

kakuasaan. Namun, cara yang dilakukan oleh Sutrisno ini dengan 

melakukan dominasi pada instrumen demokratisasi misalnya saja partai 

politik, pemilu (politik uang) dan dalam parlemen. Dominasi besar-besaran 

ini menjadikan Sutrisno sebagai kekuatan tunggal yang berpengaruh di 

Kabupaten Kediri.  



2. Sutrisno menggunakan PDIP sebagai mesin suara formal dan juga partai 

koalisi demi mendulang suara saat kampanye. Bagian lain selain 

menggunakan mesin suara formal adalah dengan membangun mesin non-

formal seperti relawan yang dalam teuan sebagai broker penyalur politik 

uang.  

3. Pengaturan pejabat daerah dalam pemerintahan daerah masa pemerintahan 

Sutrisno juga menjadi campur tangan Sutrisno dimana kewenangan itu 

sampai pada tataran desa.  

4. Mengatur proyek-proyek daerah dilakukan Sutrisno dengan fokusnya 

dalam membentuk TP3 Tim proyek percepatan pembangunan di 

Kabupaten Kediri hal ini membuat tim ini masih akan bekerja walaupun 

kekuasaan Sutrisno sudah habis secara administratif bahkan tim ini 

memiliki anggaran yang progresif.  

5. Sutrisno juga aktif dalam mengatur peraturan daerah dengan menempatkan 

kroninya dalam legislatif dan eksekutif.  

6. Melakukan intimidasi politik dilakukan Sutrisno dengan melakukan 

pelemahan terhadap LSM-LSM. 

6.2. Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian dan manyusun sebuah karya tulis maka 

peneliti menginginkan untuk menulis sebuah rekomendasi akademis. Tujuannya 

adalah untuk mendorong penelitian lanjutan yang lebih baik.  



1. Penelitian ini hanya bertugas untuk menggambarkan lebih jelas dan 

memastikan Sutrisno sebagai local bossism melaui karakter-karakter yang 

terlebih dahulu dibangun melalui tinjauan pustaka. Penelitian selanjutnya 

bisa menggunakan teori ini untuk menganalisis arena politik lain atau unit 

analisis lain dengan metode penelitian yang sama.  

2. Teori local bossism merupakan teori yang belum terlau banyak digunakan 

untuk pisau analisis membedah fenomena politik lokal di Indonesia 

sehingga penelitian lanjutan menjadi penting agar teori ini menjadi teori 

yang semakin cocok sebagai fundamen.  
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