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ABSTRAK
Maria Chiquita, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. STRUKTUR OLIGARKI
KOTA BATU (Relasi Pengusaha dan Pemerintah di Kota Batu). Tim
Pembimbing: H.B. Habibi Subandi S. Sos, M.A., dan Wimmy Haliim S.IP,
M.IP

Penelitian ini membahas mengenai struktur oligarki yang ada di Kota Batu serta
bagaimana relasi yang dibangun oleh pengusaha dan pemerintah mempengaruhi
kondisi di Kota Batu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan menggunakan informan purposif. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode wawancara dan data sekunder berupa analisis dokumen dan
observasi.
Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai relasi yang dibangun antara pengusaha
dan pemerintah di Kota Batu yang awalnya adalah kedekatan Wali Kota Batu
dengan pengusaha bernama Paul Sastro. Kemudian dengan adanya relasi tersebut
terbentuklah struktur oligarki di Kota Batu. Dalam hal tersebut struktur oligarki
yang dibangun adalah hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan
pemerintah di Kota Batu. Berdasarkan relasi tersebut maka terjadi dampak terhadap
masyarakat Kota Batu dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Hasil penelitian ini adalah relasi antara Eddy Rumpoko dengan Paul Sastro berawal
dari kedekatannya Paul Sastro dengan ayah dari Eddy Rumpoko. Kemudian relasi
tersebut terjalin dengan adanya struktur oligark. Hal tersebut dilihat dengan adanya
hubungan timbal balik dari kedua belah pihak. Paul Sastro akan membantu
financial Eddy Rumpoko dalam mendapatkan kekuatan politik, sedangkan Eddy
Rumpoko akan memberikan kemudahan kepada Paul Sastro dalam melakukan
bisnisnya di Kota Batu. Oleh karena itu struktur oligarki di Kota Batu juga
mengarah kepada politik dinasti. Dampak dari adanya relasi tersebut adalah
perubahan tata ruang dan alih fungsi lahan kota Batu, pergeseran lapangan
pekerjaan dan ketimpangan sosial.
Kata kunci: Oligarki, Oligark, Elit, Political Entrepreneurs, Business-man,
Pariwisata
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ABSTRACT

Maria Chiquita, Undergraduated Program, Political Science Department,
Faculty of Social and Political Science, University of Brawijaya, Malang, 2018.
THE STRUCTURE OF OLIGARCHY IN BATU CITY (Relation of
Entrepreneurs and Government in Batu City). Mentor Team: H.B. Habibi
Subandi S. Sos., M.A., and Wimmy Haliim S. IP, M. IP

This research identified the structure of oligarchy in Batu City and the relation
between goverment and entrepreneurs could affect the condition in Batu City. This
research used a qualitative descriptive method with purpossive sampling, also used
interview and secondary data collectiong through documents and observation.
This research explained about the relationship between the businessmen and the
government especially the Mayor of Batu City. The existence of the relation itself
become oligarchy that happen in Batu City. In this research, the oligarchy structure
built is mutually beneficial relationship between businessmen and government in
Batu City. Based on these relations, there are some impacts happen in Batu City in
terms of environment, social, and economy.
The result of this research is that the relationship between Eddy Rumpoko and Paul
Sastro emerged from the relationship of Paul Sastro with Eddy Rumpoko’s father.
Based on that relationship, there become the oligarhcy. Then the relationship
interwined from the mutual relationship from both parties. Paul Sastro will help
Eddy Rumpoko as financial support in earning political power, and Eddy Rumpoko
will help Paul Sastro by giving convenience to execute his business in Batu City.
Therefore, the oligarchy structure in Batu City also leads to dynastic politics. The
impact of that relations is the space or spatial and land in Batu City changed, social
and economics impact.
Keywords: Oligarchy, Oligark, Elite, Political Entrepreneurs, Business-man,
Tourism
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam era demokrasi yang sekarang ini, telah terjadi pergeseran dari yang semula
terpusat pada pemerintah pusat menjadi pola desentralisasi di daerah. Dengan
adanya desentralisasi daerah maka setiap daerah bebas mengatur kebijakan masingmasing. Oleh karena itu munculnya beragam dinamika politik daerah. Lebih jauh
lagi, dengan adanya politik daerah ini memungkinkan terdapatnya banyak investor
atau pengusaha yang memasuki ranah politik untuk mempertahankan kekayaan
mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka terbentuklah relasi dan hubungan timbal
balik antara pengusaha dan pemerintah.
Pada dasarnya, politik dan bisnis adalah dua hal yang berbeda. Dua ranah
ini bergerak dalam ruang yang berbeda dengan kepentingan yang tidak sama.
Politik berorientasi untuk meraih kekuasaan sedangkan bisnis untuk meraih
keuntungan secara ekonomi. Namun dalam hal ini terdapat beberapa titik yang
membuat politik dan bisnis berhubungan sehingga terbentuklah relasi bisnis dan
politik. Sehingga dapat dilihat jika kekuasaan material merupakan sumber utama
dari kekuasaan politik di Indonesia.1
Dalam sejarahnya, relasi antara pengusaha dan politisi di Indonesia sudah
terjalin sejak lama. Dimulai dari jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 telah

1

Jeffrey Winters (2014), “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, Jakarta: Jurnal Prisma Vol. 33
No. 1, hal. 11.

1

menyebabkan kemunculan bisnis di arena politik. 2 Dimasa orde baru, para
pengusaha memiliki kedekatan dengan pemerintah. Dalam banyak literatur,
disebutkan bahwa Suharto pada masa itu telah berhasil membangun kerajaan politik
sekaligus bisnis. Dalam beberapa analisis politik, Suharto membentuk sebuah
oligarki politik. Yang dimaksud oligarki menurut Jeffery Winters adalah oligarki
sebagai sebuah politik mempertahankan kekayaan atau kesejahteraan.3
Menurut Robison dan Hadiz politik Indonesia kontemporer adalah
kelanjutan dari politik Indonesia Orde Baru. Orde Baru secara tidak langsung hanya
untuk menghilangkan Soeharto saja, akan tetapi struktur pendukungnya masih utuh
dan mampu bertahan dalam sistem politik demokrasi multipartai. 4 Kompetensi
kepentingan dan kekuasaan, untuk mengakses sumber daya publik menjadi
karakterstik dasar bagi politik di Indonesia.5
Menurut Paul Hutchcroft, transisi politik di Indonesia menghadirkan
pergeseran di mana awalnya elit politik-birokrat menikmati keunggulan
dibandingkan elit bisnis yang akhirnya bisnis independen dari aparatur negara dan
akses ke negara tetap merupakan jalan utama menuju penciptaan kekayaan. 6
Berdasarkan hal tersebut, banyaknya para pengusaha-pengusaha yang bermunculan
dalam ranah politik.

2

Yuki Fukuoka (2012), Politics, Business, and The State in Post Soehart”, Contemporary
Southeast Asia Vol. 34 No.1, hal. 81.
3
Michele Ford and Thomas B. Pepinsky (ed) (2014), Beyond Oligarchy, USA: Cornell Southeast
Asia Program Publik action, hal. 15.
4
J. Danang Widoyoko (2013), Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Malang: Setara Press, hal.
6.
5
Ibid., hal. 6.
6
Yuki Fukuoka, Op. Cit., hal. 82.
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Menurut hasil studi Vedi Hadiz, Soeharto telah membentuk oligarki politik
yang terdiri dari anggota militer, pengusaha cina, dan beberapa pengusaha pribumi,
serta bisnis yang dibangun oleh anak-anaknya.7 Hal ini disebabkan karena adanya
penyimpangan sumber daya negara yang salah oleh sentralisasi patronase pada
rezim Soeharto. 8 Kondisi tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Oligarki telah
mampu beradaptasi dengan sistem good governance yang mendorong bekerjanya
pasar dan meminimalkan campur tangan negara. 9 Banyaknya kekuatan-kekuatan
bisnis lama berkembang dalam konteks politik dan hukum yang baru.10 Sehingga
dapat dilihat odemokratisasi telah mengubah bentuk politik Indonesia tanpa
menyingkirkan kekuasaan oligarki.11
Dapat dilihat bahwa banyak sekali panggung politik pada level nasional
yang telah diambil alih oleh para pengusaha. Dari hasil studinya, Winters berhasil
memetakan beberapa politisi yang menguasai bisnis. Seperti yang terlihat pada
tabel berikut:
Tabel 1.1 Demokrasi Oligarkis Indonesia
Politikus
Aburizal
Bakrie (11%
dari televisi)

Oligark

Ya

Penyokong Oligark

Diri Sendiri

Media
TV One, ANTV,
Visi Media Asia,
Vivanews.com
(Anindya)

Pemilik/
Membeli
Partai
Ya/Golkar

7

Vedi R. Hadiz (2005), Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto, Jakarta:
LP3ES, hal. 25.
8
Yuki Fukuota, Op. Cit., hal 82.
9
J. Danang Widoyoko (2013), Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Malang: Setara Press, hal 7.
10
Ibid., hal. 7.
11
Michele Ford&Thomas B Pepinsky (2014), Melampaui Oligarki?, Jurnal Prisma Vol. 33 No. 1.
hal 5.
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Dahlan Iskan (juga
terkait dengan SBY)
Budi Sampoerna,
Sunaryo Sampoerna,
Ramadhan Pohan,
Chairul Tanjung
Susilo
Bambang
Yudhoyono
(27% dari
Televisi)

Tersem
bunyi
(Ya)

James Riady (Peter
Gontha)
(2004 Aburizal
Bakrie, Jusuf Kala)
Orang Tionhoa yang
diperas

Surya Paloh
(36% dari
Televisi)

Ya

Diri Sendiri

Prabowo

Ya

Diri Sendiri
Hashim (Saudara)

Wiranto

Ya

Megawati

Tersem
bunyi

Diri Sendiri
(Cendana?)
Hary Tanoesoedibjo
(memiliki tautan
dengan SBY,
kemudian terkait
dengan Surya Paloh)
Taufik Kiemas
Arifin Panigoro

Jawa Pos Group
(Radar, Jaringan
Televisi)
Media Nusa
Pradana (Jurnal
Nasional), Trans
Crop (Trans TV,
Trans7),
Detik.com

Ya/Partai
Demokrat

Lippo Media,
Berita Satu
Media, Saham
(Suara
Pembaruan,
Jakarta Globe,
Investor Daily,
beritasatu.com)
Metro TV, Media
Indonesia

Ya/Nasdem

Berusaha untuk
membeli stasium
Televisi
MNC group,
RCTI, Global TV,
MNC TV, Radio
Sindo, Seputar
Indonesia,
okezone.com
-------

Ya/Gerindra

Ya/Hanura

Genetis/PDIP

Ya
Golkar 2004.
2014?
Sumber:Jeffrey Winters. Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Prisma
Vol. 33

Jusuf Kala

Ya

Diri Sendiri

-------

Para oligark yang memiliki ambisi politik juga mengejar posisi strategis di
pasar media masa Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan nama-nama tersebut
dapat dilihat bahwa mereka adalah orang-orang yang beberapa kali muncul dan

4

terpilih dalam pilpres selama periode 2004 dan 2009. Hal ini merupakan bukti juga
dunia politik Indonesia memang erat dengan dunia penguasa. Relasi antara
pengusaha dan pemerintah juga terjadi di ranah lokal. Bahkan beberapa kepala
daerah yang terpilih di Indonesia juga berasal dari kalangan pengusaha. Seperti
yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1.2: Daftar Pengusaha Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No
Nama
Usaha yang Dimiliki
Jabatan
Periode Periode
Pengusaha
I
II
- PT. Arsa Buana
Manunggal
1.
I
Wayang
(Abm)
Bupati Karang 20052010Geredeg
- Direktur
CV Asem
2010
2015
Karya Dharma
- CV Singarsa
2.
Joko Widodo Bidang
Ekspor, Walikota Solo 20052010Pengusaha Mebel
2010
2012
3.
Herry
Pengusaha
Batik Walikota
20012006Zudianto
Margaria Group
Yogyakarta
2006
2012
4.
Haeny
Pengusaha SPBU
Bupati Tuban
20012006Relawati
2006
2011
Rini
Widyastuti
- Pengelola PO
Dewi Sri
- Bus Angktan
Bumi Serpong
Damai,
5.
Ikmal Jaya
Kemang
Walikota Tegal 2009Pratama, Lippo
2014
Karawachi,
Bintaro Jaya,
Bukit
Sentul
(Anak Ismail
dan Rokhayah)
6.
Rina Iriani
Pengusaha Salon
Bupati
20032008Karanganyar
2008
2013
7.
Danar
Pengusaha
otobus Bupati
2010Rahmanto
Timbul Jaya
Wonogiri
2015
8.
Mukti Agung Direktur PO Dewi Sri Wakil Bupati 2010Wibowo
(Anak
Ismail
dan Pemalang
2015
Rokhayah)
5

9.

Buyar
Winarso

10.

Haryanti
Sutrisno
Saiful Illah

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Pemilik
Yayasan Bupati
Sekolah (SD Global Kebumen
Islamic School)
Pengusaha Kesehatan
Bupati Kediri
Pengusaha Tambak

Bupati
Sidoarjo
Idza Priyanti PO Bus Dewi Sri (Anak Bupati Brebes
Ismail dan Rokhayah)
Budi
Pengusaha
Group Walikota
Budiman
Mayasari, PO Bus Doa Tasikmalaya
Ibu,
Mall,
dan
Showroom
Dede Sudrajat Pengusaha otobus
Wakil
Walikota
Tasikmalaya
Abah Anton
Pengusaha Tetes Tebu Walikota
Malang
Mustofa
Pengusaha
Pilbub
Kamal pasa
Penggilingan
Pasir Mojokerto
Batu
Sumber: Ira Permata Sari (2014)12

20102015

-

20102015
20102015
20122016
20132018

20162021
20162021
-

20132018

-

20132018
20102015

-

-

20162021

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa banyaknya pengusaha yang
terjun ke dalam dunia politik. Terdapat berbagai macam cara untuk terjun ke dalam
dunia politik. Beberapa pengusaha memilih untuk mencalonkan diri dalam pemilu
baik Pemilu legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada). Ada pula pengusaha yang memilih untuk bermain
dibelakang layar yang hanya sebatas mendukung pasang calon tertentu. Munculnya
fenomena jenis pengusaha yang bermain dibelakang layar sangatlah menarik untuk
diteliti. Jika dilihat tidak menutup kemungkinan jika para pengusaha yang bermain

12

Ira Permata Sari, “Kepala Daeah: Dari Pengusaha ke Penguasa Daerah” dalam Muhtar Haboddin
(ed) (2014), Dinamika Pemerintahan Lokal, Malang: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Brawijaya.

6

dibelakang layar atau hanya sekedar mendukung calon tertentu tidak memiliki
kepentingan tertentu yang mempengaruhi jalannya pemerintahan yang ada.
Salah satunya adalah Kota Batu. Kota Batu merupakan salah satu kota
dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Secara astronomi, Kota Batu terletak
diantara 122°17’ sampai dengan 122°57’ Bujur Timur dan 7°44’ sampai dengan
8°26’ Lintang Selatan.13 Kota Batu berada di daerah yang subur, sehingga sangat
banyak hasil buminya seperti pertanian, perkebunan, holtikultura, bunga, dan juga
toga. 14
Pada awalnya, Kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang.
Kemudian pada tahun 2001 Kota Administratif Batu (KOTATIF Batu) berubah
status menjadi Pemerintahan Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik
Indonesia tanggal 21 Juni 2001. Sehingga. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu
diresmikan menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Pada
saat itu, Kota Batu meliputi tiga kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji,
dan Kecamatan Junreji) terdiri dari 19 desa serta 5 kelurahan.15
Dengan adanya pemandangan alam yang indah dan sejuk, Kota Batu
akhirnya dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi dan menjadikan Kota
Batu sebagai salah satu destinasi pariwisata di Jawa Timur. Hal tersebut
menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Batu setelah berpisah dengan

13

https://batukota.bps.go.id , Kota Batu dalam Angka. Diakses tanggal 11 Juli 2017. Pukul 14.18.
Hanas Imron, Sasmita Nurhadi (2001), “Mengembangkan Parwisata Membangun Kota: Kota
Batu 2001-2002”, Jember; Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember. hal 3.
15
Ibid., hal. 3.
14
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Kabupaten Malang. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batu
lebih tinggi daripada Nasional dan Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari
presentasi kemiskinan Kota Batu sebanyak 4,71 persen sedangkan untuk tingkat
Jawa Timur sebanyak 12,34 dan Nasional sebesar 11,8 persen. Dengan demikian,
turunnya perekonomian global tidak mempengaruhi Kota Batu dan tetap membuat
perekonomian Kota Batu menjadi positif. 16 Dengan meningkatnya pertumbuhan
ekonomi tersebut, juga terlihat dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota
Batu dari tahun ke tahun, seperti pada tabel berikut:
Tabel 1.3: Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016 (Miliyar)
Anggaran
2012
2013
2014
2015
2016
APBD
PAD

563,71
10,79

592,87
59,67

701,47
78,29

725,75
104,23

Dana
Perimbangan
DAU

391,47

466,59

489,84

503,75

324,77

374,36

412,38

413,22

DAK
DBH

16,59
50,11

23,43
81,73

30,35
47,11

41,31
49,21

109,532

Sumber: Statistika Daerah Kota Batu Tahun 2012-2016
Wilayah Kota Batu yang strategis dan terdapat beragam wisata alam
maupun buatan membuat para pengusaha memanfaatkan hal tersebut untuk mencari
keuntungan. Banyak para investor yang menanamkan modal di Kota Batu karena
lokasi dan keadaannya yang sangat mendukung dan strategis. Menurut berita dari
koran harian Radar Malang tanggal 13 Mei 2017, nilai investasi yang masuk ke
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota

16

http://malangvoice.com/pertumbuhan-ekonomi-kota-batu-di-atas-jatim-dan-nasional/ tanggal 30
Oktober Pukul 16.50.
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Batu mencapai angka Rp 883 Milliar. Hal ini membuktikan bahwa Kota Batu
memiliki daya tarik yang tinggi bagi para investor.
Berdasarkan akan hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika para
investor atau para pengusaha tersebut juga memiliki kepentingan dengan
pemerintah Kota Batu. Sebagai buktinya kemenangan Edy Rumpoko dalam
Pemilukada juga tidak lepas dari dukungan dan peran besar Paul Sastro yang
merupakan pemilik dari salah satu tempat wisata besar di Kota Batu. Dalam konteks
Kota Batu sendiri, pengusaha dengan pemerintah terjadi manakala terlihat adanya
kecenderungan aktor pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah
tersebut. Selain itu, Kota Batu merupakan Kota yang memiliki sejarah dinasti
politik, sehingga dapat dilihat jika hubungan tersebut membentuk struktur oligarki.
Jika dilihat, sejauh ini industri pariwisata Kota Batu hanya didominasi oleh
bisnis milik Paul Sastro yang dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1.4: Bisnis Wisata dan Hotel Jatim Park Group
No:
Nama
1.
Jatim Park 1
2.
Jatim Park 2 (Museum Satwa dan Batu Secreet Zoo)
3.
Jatim Park 3
4.
Batu Night Spectacular (BNS)
5.
Eco Green Park
6.
Museum Angkut
7.
Predator Fun Park
8.
Pohon Inn Hotel
9.
Pondok Jatim Park
10.
Klub Bunga Butik Resort
Sumber: malangvoice.com
Hal tersebut menimbulkan sebuah masalah dikarenakan bagaimana dalam
sebuah Kota hanya dikuasai oleh seorang pengusaha tunggal. Mengapa Jatim Patk
Group dapat dengan mudahnya membangun usaha di Kota Batu. Bagaimana
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prosedur perizinan dan bagaimana dampak dari adanya pembangunan tersebut
terhadap masyarakat Kota Batu. Hal tersebut akan menjadi temuan baru
dikarenakan terdapat relasi yang dibangun antara Jatim Park Group dengan
pemerintah Kota Batu.
Untuk membuktikan semua asumsi tersebut, peneliti akan meneliti
bagaimana struktur oligarki yang terjadi di Kota Batu dan bagaimana relasi antara
pengusaha dan pemerintah itu berlangsung. Berdasarkan adanya fakta-fakta yang
telah diungkapkan pada paragraf sebelumnya, maka penulis mengambil judul
penelitian

“STRUKTUR

OLIGARKI

DI

KOTA

BATU

(RELASI

PENGUSAHA DAN PEMERINTAH DI KOTA BATU)”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, studi ini
bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang:
1. Bagaimana bentuk relasi yang dibangun antara pengusaha dan pemerintah
di Kota Batu?
2. Bagaimana sturktur oligarki di Kota Batu dan dominasi elit oligarki di Kota
Batu?
1.3 Tujuan Penulisan
Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul STRUKTUR OLIGARKI KOTA
BATU (RELASI PENGUSAHA DAN PEMERINTAH DI KOTA BATU)
bertujuan:
1. Unutk mengetahui bentuk relasi yang dibangun antara pengusaha dan
pemerintah di Kota Batu,
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2. Untuk mengetahui struktur oligarki di Kota Batu dan dominasi elit oligarki
di Kota Batu.
1.4 Manfaat Penulisan
Penelitian yang dianggap berhasil yaitu penelitian yang mampu memberikan
manfaat baik secara teoritk ataupun secara praktis yang terdiri dari:
1. Manfaat Teoritis
Dapat digunakan sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam ranah
ilmu pengetahuan politik khususnya studi politik oligarki. Sebagai salah
satu referensi ilmu pengetahuan karena fokus utama yang akan dilakukan
dalam penelitian tersebut berkaitan dengan studi politik oligarki.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak yang ingin mengetahui
tentang relasi pengusaha dengan pemerintah serta struktur oligarki di
Kota Batu.
b. Dapat digunakan sebagai informasi dampak yang ditimbulkan dari
adanya relasi antara pengusaha dengan pemerintah dalam industri
pariwisata di Kota Batu.
c. Sebagai kontribusi untuk memperkaya bahan bacaan politik di
Indonesia.
d. Untuk referensi terhadap wacana politik, khususnya politik oligarki.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kerangka Konseptual
Pada bab ini menjelaskan hasil kajian yang berisikan evidens-evidens dari hasilhasil penelitian terdahulu atau orang lain. Tinjauan pustaka ini juga harus
dipaparkan ketika membuat usulan penelitian. Tinjauan pustaka ini merupakan
bahan informasi dasar mengenai orientasi penelitian ke arah pemecahan masalah
dan sebagai dukungan atau landasan pembanding dari hasil penelitian. Adapun
dalam bab ini terdiri dari Kerangka konseptual, Tinjauan teoritis yang dignakan,
Studi Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.
2.1.1 Struktur Politik
Struktur politik merupakan suatu bentuk keterikatan antara organisasi politik dalam
satu pemerintahan guna mencapai tujuan yang sama. Struktur kekuasaan dibentuk
dan dibagi dalam masyarakat dapat digambarkan sesuai dengan peraturan dan
bentuk pemerintahan yang ada. Dalam merumuskan konsep struktur politik, konsep
yang digunakan adalah konsep struktur dari Harold D. Lasswell dan Abraham
Kaplan sebagai berikut:
1. Elit, Hirarki, dan Kelas yang Berkuasa
2. Bentuk Aturan
3. Pemerintahan
4. Demokrasi17

17

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (1961), Power and Society, Yale University Press, hal.
200.
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2.1.2 Perbedaan Oligarki dan Elit
Dalam konsep oligarki dan elit akan ditekankan bagaimana membedakan kedua
konsep tersebut. Dalam konsep ini, dijelaskan bahwa Winters berusaha
memberikan garis pembatas tegas antara oligarki dengan elit, karena kaburnya
esensi utama pemahaman oligarki merupakan akibat yang ditimbulkan oleh
pencampuran secara tidak hati-hati antara oligarki dengan konsep elit.18
Elit dan oligark sama-sama menggunakan kekuasaan dan pengaruh
minoritas. Namun, kemampuan mereka melakukan itu berdasar pada jenis
kekuasaan yang sangat berbeda. Kenyataan ini telah menimbulkan hasil politik
yang berbeda-beda sekali. Salah satu perbedaan yang paling dasar adalah bahwa
hampir semua bentuk pengaruh minoritas elit telah ditentang melalui pergulatan
dan perubahan demokratis, sementara kekuasaan oligarkis karena hakikatnya beda,
belum. Oligark bisa punya kekuasaan elit di atas atau bercampur dengan dasar
material. Oligark bisa sekaligus menjadi elit, tetapi elit tidak bisa menjadi oligark
kalau tidak memiliki dan menggunakan sendiri kekuasaan material yang besar.
Terdapat lima indikator yang digunakan dalam membedakan antara elit dan
oligarki. Yang pertama adalah elit dibangun atas dasar pengaruh dan jabatan di
tengah msyarakat sedangkan oligarki bertumpu pada penguasaan kekayaan yang
terpusat. Kemudian hal lain yang membedakan adalah elit yang berdasarkan pada
perebutan kekuasaan dan oligarki yang berdasakan pada pertahanan kekayaan.
Kemunculan elit dilihat berdasarkan struktur kekuasaan yang bertingkat di

18

Fajar Kuala Nugraha (2014), Struktur Elit Masyarakat dan Pola Relasi Oligark dalam
Memperkuat Politik Oligarki (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Lombok Timur tahun 2013),
Malang: SKRIPSI-FISIP UB.
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masyarakat dan oligarki muncul ketika terjadi pertahanan kekayaan di tengah
masyarakat.
Selain itu, indikator lain untuk membedakan oligarki dan elit adalah sumber
daya kekuasaan. Jika elit dapat dilihat menggunakan sumber daya kekuasaan non
material sedangkan elit menggunakan kekuasaan material. Indikator terakhir adalah
jumlah berkuasa, di mana elit hanya segelintir individu dan oligarki tidak
mempermasalahkan jumlah berkuasa jika berdasarkan kekayaan. 19 Tabel 2.1 di
bawah ini akan membantu menyederhanakan perbedaan antara konsep oligarki dan
teori elit.
Tabel 2.1: Perbedaan Elit dan Oligarki
Elit
Oligarki
Minoritas pelaku di puncak Aktor yang memimpin dan
masyarakat yang berpengaruh mengontrol sebagian besar
karena
mereka
memegang material yang terpusat, di
jabatan di organisasi-organisasi mana
bekerja
untuk
besar.
mempertahankan kekayaan
dalam status sosial ekslusif.
Masalah Inti
Perebutan kekuasaan
Pertahanan kekayaan
Dasar
Struktur kelas yang terdapat Konsentrasi kekayaan yang
Kemunculan
dimasyarakat
cukup ekstrem dimasyarakat
Sumberdaya
Sumberdaya kekuasaan berasal Sumberdaya kekuasaan utama
Kekuasaaan
dari non material seperti jabatan adalah material (dengan
baik jabatan formal maupun bentuk
yang
beragam),
informal, sehingga ketika masa sehingga menjabat atau tidak
jabatan telah usai berbagai menjabat kekuasaan besar
kekuasaan yang dimiliki secara tetap dimiliki oligark di
otomatis
juga
menghilang tengah masyarakat.
bahkan tidak akan menjadi elit
kembali.
Jumlah
Minoritas elit (berdasarkan Tidak
tergantung
pada
Penguasa
pendidikan
dan
informasi, minoritas maupun mayoritas

No.
Indikator
1.
Pemahaman
Utama

2.
3.
4.

5.

19

Ibid.
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kerumitan organisasi, etnis, bilamana
jika
berkuasa
jejaring ekslusif).
berdasarkan kekayaan.
Sumber: Struktur Elit Masyarakat dan Pola Relasi Oligark dalam Memperkuat
Politik Oligarki. Skripsi. Fajar Kuala Nugraha

2.2 Tinjauan Teoritik
Penelitian ini menggunakan teori Oligarki oleh Robert Michels dan Jeffrey Winters.
Dalam menjelasan mengenai oligarki, terdapat banyak teori mengenai oligarki
sebelumnya. Sebelum kemunculan teori oligarki oleh Robert Michels dan Jeffrey
Winters, terdapat teori oligarki oleh Aristoteles. Selan itu, penelitian ini juga
menggunakan teori Elit oleh Vilfredo Pareto dan Gaetno Mosca sebagai analisis
problematika yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya.
2.2.1 Hukum Besi Oligarki
Robert Michels adalah seorang pengajar dan sekaligus politikus mantan aktivis
Partai Sosial Demokrat Jerman, yang kemudian keluar dari partainya dengan
kekecewaan.20 Hal utama yang menyebabkan Michels keluar adalah kekesalannya
yang akan sebuah kenyataan bahwa partai, yang menurut Michels harusnya
dikembangkan dengan berlandaskan aspirasi dan kepentingan kader dan para
pendukungnya, dalam kenyataannya hanya diatur oleh segelintir orang. Di dalam
partai tidak ada sebuah transaksi demokratis yang benar-benar menghitung suara
masyarakat. 21 Aspirasi populis dan objektif pun kerap menjadi sulit untuk
dikonversi menjadi kebijakan partai. Secara normatif partai memang dibentuk
sebagai wadah setiap kader untuk berkiprah. Namun, dalam konteks riil politik,

20

Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi (1984), CV.
Rajawali: Jakarta, hal. 415.
21
Ibid., hal. 415.
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khususnya dalam soal power game, dunia partai adalah dunia kaum elit dengan
watak otokratik. Partai, bahkan yang mengaku sebagai sosialis demokrat sekalipun,
menurutnya akan segera terjebak dalam sebuah pola organisasi oligarkis.
Berdasarkan amatan Michels nyaris tidak ada satu partai pun yang tidak terhinggapi
oleh penyakit yang bernuansakan elitisme ini. Di situlah kemudian dia mengatakan
fenomena ini sebagai “Iron Law of Oligarchy” atau ”hukum besi oligarki”.
Fenomena di atas tentu tidak mengecualikan Indonesia. Di negara ini beberapa
partai bahkan telah dihinggapi oleh elitisme yang akut, ditandai ketergantungan
yang nyaris total pada figur.
Hukum besi oligarki adalah kondisi di mana partai dikuasai oleh golongan
atau segelintir orang yang memiliki keinginan khusus untuk menguasai rakyat. 22
Golongan ini bisa terdapat di luar partai, salah satu contohnya adalah kaum
konglomerat yang menyuguhkan investasi terdahap kader partai. Hal ini sesuai
dengan teori Gaetano Mosca yang mengatakan bahwa tidak mungkin suatu tata
susunan sosial yang berkembang demikian tinggi tanpa suatu kelas politik, yaitu
suatu kelas yang secara politik dominan selaku kelas minoritas. 23 Dunia partai
adalah dunia kaum elite dengan watak otokratik. Semua partai menurut Michels
akan terjebak dalam pola organisasi oligarkis.
Dalam teori ini, Michels menjadikan partai politik sebagai objek untuk
dianalisa. Analisa tersebut berdasarkan interaksi struktur dan proses psikologis
dalam pergulatan elit dan massa, khususnya diantara kelas pengusaha dengan kelas

22
23

Ibid., hal. 416.
Ibid., hal: 416.
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yang dikuasai atau diantara yang dipimpin dan yang memimpin. Menurut Michels,
adanya keunggulan elit partai tersebut yang menjadi tumbuhnya pola oligarkis di
dalam partai. Peluang elit untuk memanfaatkan suasana itu akhirnya menuju pada
sistem yang oligarkis, pertama kali ditentukan oleh pemimpin itu sendiri dan kedua
ditentukan oleh faktor keorganisasian.
Partai dibentuk sebagai alat mencapai tujuan. Karena telah menjadi tujuan
itu sendiri, dengan target dan kepentingannya sendiri, maka dari sudut pandang
teleologis partai terpisah dari kelas yang mewakilinya. Dalam suatu partai, masih
belum terlihat jelas apakah kepentingan massa yang bergabung membentuk partai
itu akan selaras dengan kepentingan-kepentingan birokrasi yang menjadi
personifikasi partai tersebut. Menurut hukum sosial yang diterapkan secara
universal, setiap organ kolektif yang dibentuk karena kebutuhan terhadap
pembagian kerja sudah pasti akan menciptakan kepentingan-kepentingannya
sendiri begitu organ tersebut mengalami konsolidasi. Dengan adanya kepentingankepentingan yang khusus ini menimbulkan konflik dengan kepentingankepentingan kolektif. Strata sosial yang menjalankan fungsi-fungsi yang khas
cenderung menjadi terisolir, menciptakan organ-organ untuk mempertahankan
kepentingan khas mereka sendiri.24
Terdapat dua sistem yang dianalisis oleh Michels, demokrasi dan oligarki
melalui indikator-indikator atau sifat ideologi, pengutamaan kepentingan dan
tujuan para pemimpin. Apabila pemimpin partai menikmati sifat progresif dari
ideologi, serta merealisir pembaharuan dan perubahan maka partai akan menjadi

24

Ibid., hal. 420.
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demokratis. Sebaliknya, apabila sifat konservatif yang menjadi perhatian utama
bagi pemimpin dan elit partai mengutamakan kepentingan kelompok mereka
sendiri, maka akan melahirkan oligarkis.
Fenomena-fenomena ini tampaknya membuktikan bahwa tidak akan ada
masyarakat tanpa suatu kelas “dominan” atau kelas “politik,” dan bahwa kelas
penguasa, walaupun unsur-unsurnya mengalami pergantian secara teratur, menjadi
satu-satunya faktor yang ampuh dan bertahan dalam sejarah perkembangan
manusia. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah atau negara, tidak lain adalah
organisasi milik sekelompok kecil orang. Sasaran golongan minoritas ini adalah
memaksakan suatu “tatanan legal” kepada seluruh masyarakat sebagai hasil
dominasi dan eksploitasi terhadap massa. Kelas minoritas ini tidak pernah benarbenar mewakili mayoritas. Jadi, golongan mayoritas selamanya tidak akan mampu
memerintah dirinya sendiri. Sekalipun pada suatu saat ketidakpuasan massa yang
memuncak dapat melemparkan kaum borjuis dari kekuasaan, menurut Mosca hal
itu hanya akan memunculkan golongan minoritas baru dalam barisan kelas
penguasa. Jadi mayoritas manusia, dalam suasana pengawasan yang terus menerus,
ditakdirkan untuk selalu tunduk pada sejumlah kecil minoritas, dan harus puas
bertumpu pada oligarki. Dengan demikian, revolusi sosial tidak akan dapat
membawa perubahan nyata bagi struktur internal massa.25
Penyebab utama oligarki dalam partai-partai demokratis adalah kebutuhan
teknis yang mendesak akan kepemimpinan. Proses yang berawal dari konsekuensi
diferensiasi fungsi-fungsi dalam partai berujung dengan seperangkat kualitas yang

25

Ibid., hal. 425.
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diperoleh para pemimpin melalui keterkucilan mereka dari massa. Pada awalnya
para pemimpin muncul secara spontan, setelah itu mereka menjadi pemimpinpemimpin profesional, dan pada tahap perkembangan yang kedua mereka menjadi
stabil dan tidak dapat diganggu gugat. Para pemimpin tersebut mendapatkan banyak
sumberdaya yang memberi mereka banyak keuntungan dari posisi mereka sebagai
pemimpin, diantaranya adalah :
1. Pengetahuan superior, misalnya, mereka mengetahui rahasia informasi yang
sangat bayak yang dapat mereka gunakan untuk mengamankan persetujuan
untuk program mereka.
2. Kontrol terhadap media komunikasi formal dengan padar anggota,
misalnya, mereka mendominasi pers organisasi; sebagai pejabat penuh
waktu, mereka dapat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang
lain dengan biaya ditanggung penuh oleh organisasi dan posisi mereka
memungkinkan mereka untuk memerintah audiens (massa).
3. Kemahiran dalam berpolitik, misalnya, mereka jauh lebih mahir dibanding
para non-profesional dalam membuat pidato, menulis artikel dan
meorganisir kegiatan kelompok26
Dengan demikian, oligarki merupakan wajah partai kalau organisasi sudah
berkembang sedemikian besar dan hubungan di dalamnya begitu dikendalikan oleh
suatu sistem birokrasi. Kecenderungan oligarkis partai menjadi lebih umum
terutama karena organisasi sepenuhnya dikendalikan oleh pemimpin. Menurut
Michels, besarnya lingkup organisasi menyebabkan sulitnya berpartisipasi secara

26

Ibid., hal. 426.
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teknis. Oleh karena itu, warga organisasi semakin menggantungkan diri kepada
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemimpin. Hal tersebutlah yang akhirnya
menjadikan

oligarki

menggantikan

demokrasi

dikarenakan

pertumbuhan

kemandirian pemimpin terhadap pengawasan.27
Oligarki sebagai pengendalian atas masyarakat atau organisasi oleh
pimpinan organisasi merupakan bagian yang hakiki dari birokrasi atau organisasi
besar. Michels berpendapat bahwa manusia tidak pernah dapat memiliki lembaga
besar seperti negara, serikat, buruh partai politik atau gereja tanpa menyerakhan
kekuasaan yang efektif kepada mereka yang berada di pucuk pimpinan tersebut.
2.2.2 Teori Oligarki Jeffrey Winters
Menurut Winters, demokrasi tidak melenyapkan oligarki dan malah bersatu dengan
oligarki. Pandangan tentang bersatunya demokrasi dan oligarki tersebut pada
dasarnya merupakan kelanjutan dari pandangan Aristoteles tentang konstitusikonstitusi di Yunani, yang mana bagi Aristoteles ada dua konstitusi di Yunani yaitu
demokrasi dan oligarki. Dalam catatannya Aristoteles mengemukakan bahwa ada
kecenderungan, secara umum, dua macam konstitusi, yaitu ‘pemerintahan oleh
rakyat’ dan ‘pemerintahan oleh sekelompok orang,’ atau demokrasi dan oligarki
yang saling berganti di masyarakat. Masalah kekuasaan hukum (rule of law) di
banyak masyarakat pada intinya adalah menjinakkan oligarki.28
Teori oligarki berawal dari gagasan bahwa kekuasaan minoritas memiliki
berbagai bentuk, dan bahwa dasar kekuasaan itu penting untuk memahami besarnya
pengaruh segelintir orang terhadap kelompok-kelompok lebih besar atau

27
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Ibid., hal. 426.
Jeffrey Winters (2001), Oligarki, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 4.
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masyarakat. Oligarki termasuk salah satu konsep yang paling banyak digunakan
namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial.29
Menurut Winters, cara untuk mendefinisikan konsep oligarki adalah dengan
mendefinisikan oligark, kemudian baru menjelaskan apa itu oligarki. Oligark
adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya
material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan
pribadi dan posisi sosial ekslusifnya. Sedangkan oligarki sendiri merujuk kepada
politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material.
Pertahanan kekayaan oleh oligark mencakup tantangan dan kapasitas tertentu yang
tidak dimiliki bentuk dominasi atau ekslusi minoritas lain. Oligarki menjabarkan
cara pertahanan itu dilakukan proses yang amat beragam di berbagai konteks politik
dan periode sejarah. Sumber terpenting oligarki terletak pada sifat ancaman
terhadap kekayaan dan hak milik, dan bagaimana masalah utama pertahanan
kekayaan dikelola secara politis.30
Oligarki tidak merujuk kepada segala tindakan politis yang dilakukan
oligark dengan uang dan kekuasaannya. Sehingga dapat dijumpai jika para oligark
menggunakan sumber daya materialnya di berbagai isu dan pertarungan politik
yang menjadi perhatiannya namun tidak berhubungan langsung dengan pertahanan
kekayaan dan oligarki. Beberapa oligark juga memilih untuk tidak aktif secara
politis. Kekuasaan yang dipegang tidak selalu dipergunakan. Keberadaan oligarki
tak menuntut semua oligark memerintah. Banyak oligak puas berada di luar arena
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Ibid., hal. 4.
Ibid., hal. 9.
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politik, asalkan kepentingan material vital mereka aman. Winters merumuskan
oligarki dalam tiga faktor, yaitu:
1. Kekayaan adalah suatu sumber material yang dipegang oleh minoritas dan
berbeda dengan sumber daya yang lain.
2. Kekuasaan untuk mengendalikan atau menguasai sumber daya kekayaan itu
adalah untuk tujuan pribadi.
3. Definisi atau pengertian oligark konstan dari zaman ke zaman.31
Dalam membahas oligarki, perlu adanya sumber daya kekuasaan. Sehingga,
Winters mengklasifikasikan sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh oligark
berdasarkan corak yang digunakan oleh aktor tersebut sebagai berikut:
1. Hak politik formal: adanya hak pilih bagi semua orang dan merupakan
sumber daya kekuasaan yang mudah dijumpai di seluruh kalangan
masyarakat.
2. Jabatan resmi: adalah jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang
dimiliki dan mempunyai pengaruh kepada segelintih individu.
3. Kekuasaan pemaksaan: kekuasaan pemaksaan telah bergeser dari sumber
daya kekuasaan yang penting dalam profil kekuasaan individual oligark
menjadi satu bentuk kekuasaan elit di mana pelaku mengelola kekerasan
dalam lembaga resmi.
4. Kekuasaan mobilisasi: kekuasaan mobilisasi mempunyai dua dimensi, yang
pertama merujuk kepada kapasitas individu untuk menggerakan atau
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Dienna Rachmawati (2017), Transformasi Politik Dinasti di Banten, SKRIPSI: FISIP-UB, hal.
11.
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mempengaruhi orang lain, dan yang kedua merujuk pada perubahan yang
tajam pada profil kekuasaan individu pelaku yang berada di dalam keadaan
mobilisasi pada periode tertentu. Kekuasaan ini memiliki ciri-ciri salah
satunya adalah pelaku yang bertindak memobilisasi dan mempengaruhi
orang lain dibangun oleh karier yang cukup panjang.
5. Kekuasaan material: kekayaan adalah sumber daya kekuasaan yang
mendefinisikan oligark dan menggerakkan politik serta proses oligarki.32
Menurut Winters, definisi oligark tersebut tetap pada segala zaman dan
formasi sosial, sedangkan oligarki tersebut beragam bentuknya. Maka dari itu,
untuk memudahkan menganalisis, Winters mengelompokkan oligarkit menjadi
empat tipologi utama sebagai berikut:
1. Oligarki Panglima: merupakan oligarki dengan adanya kekuasaan
pemaksaan dan kekerasan untuk pertahanan kekayaan. Para oligark tersebut
memiliki senjata dimana komando langsung diberikan oligark terhadap
pasukan pribadi. Namun, oligarki ini sering terjadi perpecahan di antara
para oligark yang menimbulkan konflik demi memperebutkan kekayaan,
sumberdaya, dan populasi bawahan.
2. Oligarki Penguasa Kolektif: merupakan oligarki ketika satu orang memiliki
kekuasaan cukup besar, namun kekuasaan tersebut berada dalam lembaga
formal diikuti dengan lembaga norma dan aturan. Oligarki ini memunculkan
kerjasama dalam tingkatan yang lebih tinggi untuk pemaksaan kekayaan,
karena memerintah secara kolektif.
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Ibid., hal. 12.
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3. Oligarki Sultanistik: merupakan oligarki yang peningkatan kekuasaan
dilakukan dengan menghalangi lembaga independen, demi tunduk pada
penguasa. Oligarki ini cenderung tidak memiliki kekuasaan dan para oligark
menikmati perlindungan di bawah oligark penguasa.
4. Oligarki Sipil: hampir sama dengan oligarki sultanistik, di mana para
oligark tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Dalam oligarki ini,
peran individu dalam pemaksaan kekayaan digantikan oleh lembaga dan
dikendalikan secara hukum. Para oligark di oligarki sipil menggunakan
orang-orang terpelajar atau akademisi untuk mempertahankan kekuasaan
(contohnya pengacara).33
Di dalam studi mengenai oligark dan oligarki, perlu ditarik garis batas yang
jelas antara klaim harta dan hak milik harta. Harta adalah benda yang cair, statusnya
berubah-ubah sepanjang sejarah antara klaim dan hak, dan keduanya kadang
bercampur dalam sistem yang sama. Keduanya diamankan dengan kekerasan dan
pemaksaan. Namun, perbedaannya muncul pada lokasi penegasan hak, yaitu siapa
yang melakukan pemaksaan yang mengamankan klaim atau hak milik atas harta.
Ada dua kemungkinan luas, yaitu: harta bisa diamankan secara pribadi melawan
masyarakat atau diamankan bukan secara pribadi oleh masyarakat (ketika distribusi
lumayan merata) atau atas nama masyarakat (ketika distribusi sangat tidak merata).
Yang pertama adalah klaim harta, yang kedua adalah hak milik harta. Yang pertama
ditegaskan secara individu dan pribadi, yang kedua melalui kelompok.34
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Klaim harta selalu ditegaskan oleh oligark sendiri (sendiri-sendiri atau
bersama) atau secara pribadi oleh penguasa serupa sultan yang selalu merangkap
oligark terkemuka. Hak milik atas harta ditegaskan dari luar oleh negara tak pribadi
lewat hukum. Tantangan bagi kaum kaya adalah bagaimana mempertahankan
posisi material mereka yang beruntung dari berbagai ancaman terhadap klaim atau
hak milik harta mereka. Semakin besar harta dan kekayaan yang diklaim, maka
makin banyak klaim tandingan baik secara horisontal maupun vertikal, dan makin
besar kebutuhan akan pertahanan yang andal. Hubungan antara klaim harta
individual dan sarana menegakannya antara sumber daya kekuasaan material dan
pemaksaan adalah inti oligarki dengan berbagai bentuknya. Kedua dimensi
pertahanan kekayaan (pertahanan harta dan pertahanan pendapatan) penting bagi
keberadaan dan keberlangsungan oligark. Namun, kadar relatif keduanya dan kadar
keterlibatan langsung oligark dalam politik pertahanan harta dan pendapatan sangat
beragam.
Penting diperhatikan bahwa pertahanan harta bagi oligark cukup berbeda
dengan pertahanan biasa harta pribadi yang dilakukan oleh orang kaya maupun
miskin. Bagi banyak orang, barang pribadi mereka merupakan keseluruhan
kekayaan mereka. Namun, tidak demikian halnya dengan pelaku super kaya, dan
barang pribadi mereka tidak relevan bagi pertahanan kekayaan. Dalam sebagian
besar sejarah, pertahanan harta oligark merujuk kepada pengamanan atas tanah
yang luas, atau kendali individu atas sistem irigasi atau sebagian ternak suatu
masyarakat. Dituntut investasi pribadi yang besar dalam hal kapasitas pemaksaan
untuk mempertahankan diri terhadap klaim tandingan.
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Ancaman terbesar bagi oligark zaman sekarang, yang sudah dilindungi
sebagian oleh negara yang menjamin hak milik harta adalah pajak terhadap
kekayaan baru. Perlindungan terhadap hak milik menggeser fokus pertahanan
kekayaan dari pertahanan harta ke pertahanan pendapatan. Bangkitnya negara
birokratis dan perlindungan andal terhadap hak milik melalui rezim legal takpribadi menuntaskan ancaman pengambilan dan perebutan dengan menghukum
siapapun yang menyerang kekayaan hak milik pihak lain dan sebagai balasan jasa
“publik” yang disediakan negara itu, oligark bersedia meletakkan senjata. Namun,
negara yang bersenjata sekarang menjadi ancaman dan menuntut pajak atas
kekayaan dan pendapatan.
Pada akhirnya, tujuan dari adanya oligark adalah untuk mempertahankan
dan menambah kekayaan sehingga nantinya akan membentuk oligarki. Pertahanan
kekayaan itu bersifat memaksa dan merujuk pada upaya yang dilakukan oligark
untuk memastikan kekayaannya tidak diambil oleh orang lain.35
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Bagan 2.1: Proses Pertahanan Kekayaan

Oligark

Mempertahankan
Kekayaan

Oligarki

Sumber: Winters, 2011
2.2.3 Teori Elit Vilfredo Pareto
Menurut Vilfredo, kata elit digunakan untuk menjelaskan adanya ketidaksetaraan
kualitas individu dalam setiap kehidupan sosial. Dalam setiap masyarakat selalu
diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan
pada kekuasaan sosial dan politik. Menurut Pareto, elit adalah mereka yang bisa
menjangkau pusat kekuasaan dan berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan
masyarakat.
Pareto membagi kelas elit ke dalam dua kelas. Pertama, elit yang
memerintah (governing elite) yang terdiri dari individu-individu yang secara
langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan.
Kedua, elit yang tidak memerintah (non –governing elite). Sehingga menurut Pareto
di dalam lapisan masyarakat terdapat lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi
dan dibagi menjadi dua: elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.
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2.2.4 Teori Elit Gaetno Mosca
Menurut Gaetno Mosca, masyarakat selalu muncul dalam dua kelas, yaitu kelas
yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang menguasai jumlahnya lebih
sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan. Jika kelas
yang dikuasai jumlahnya lebih banyak, diperintah, dan dikendalikan oleh kelas
yang memerintah. Gagasan Mosca tentang elit adalah kemampuan untuk
memimpin dan menjalankan kontrol politik. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa
jika kelas yang memerintah kehilangan kepercayaan dan terdapat orang-orang di
luar kelas tersebut yang lebih baik, maka terdapat kemungkinan jika kelas berkuasa
tersebut akan dijatuhkan dan digantikan oleh penguasa yang baru. Sehingga dapat
disimpulkan elit merupakan kelompok orang yang secara langsung memberikan
pengaruh yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan politik.
Menurut perspektif Pareto dan Mosca dalam setiap masyarakat terdapat
minoritas yang menguasai anggota masyarakat lain. Minoritas tersebut dapat
dikatakan kelas politik atau elit yang menduduki jabatan-jabatan politik dan dapat
mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Mereka menjalankan fungsi-fungsi
sosial penting dan mewakili nilai-nilai sentral masyarakat.
2.3 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai fenomena politik oligarki dan relasi yang dibangun antara
pengusaha dengan pemerintah sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu,
penetilian ini tidak lepas dari hasil –hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
orang lain. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait
politik oligarki adalah sebagai berikut:
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Judul Penelitian

Transformasi Politik
Dinasti di Banten

Struktur
Elit
Masyarakat dan Pola
Relasi Oligark dalam
Memperkuat Politik
Oligarki
(Studi
Kasus Pemulikada
Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2013)

Kompleksitas
Kekuasaan Oligarki
dalam
Proses
Demokratisasi
di
Filipina

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
Penulis
Tahun
Kajian
Penelitian ini membahas tentang
hubungan patron-client dibawah
kekuasaan Abah Chasan sang aktor
utama
dibalik
layar
untuk
membangun
dan
memperkuat
dinasti poltik. Akan tetapi aktor
Dienna
2017 utama tersebut hilang, sehingga
Rachmawati
penelitian ini bertujuan untuk
melihat kekuatan yang digunakan
dalam dinasti politik Ratu Atut
setelah ditinggalkan sang aktor
utama
tersebut.
Fokus
dari
penelitian ini adalah untuk melihat
apakah ada pergeseran terhadap
dinasti politik tersebut dengan
menggunakan teori oligarki.
Penelitian ini berfokus pada
kemenangan
oligark
yang
mencalonkan diri melalui jalur
perseorangan dalam Pemilikada
Lombok Timur 2013. Melalui
Fajar Kuala 2014 penelitian ini, dilihat bahwa
Nugraha
pasangan Alkhaer maju sebagai jalur
perseorangan merupakan upaya
untuk
mempertahankan
serta
memperluas kekayaan dan berasal
dari golongan elit tertentu yang
mendominasi politik lokal.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan mendeskripsikan
bentuk dan mekanisme bekerjanya
Rafli
2014 oligarki di era demokrasi terutama di
Zulfikar
Filipina. Oligarki di Filipina yang
muncul
dikarenakan
tidak
meratanya pembagian tanah dan
kekayaan yang sangat timpang.
Sehingga dalam hal tersebut
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memunculkan dinasti kaya yang
berpengaruh pada politik di Filipina.
“Capitalism,
Penelitian ini menitikberatkan pada
Oligarchic
Power Vedi
R. 2001 relasi negara dan modal, serta
and the State in Hadiz
kekuasaan
negara
yang
Indonesia”
dimanfaatkan kaum oligark.
Sumber: Diolah oleh penulis
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada tabel di atas,
penulis memastikan terdapat perbedaan mendasar dari penelitian-penelitian
terdahulu tersebut. Pada penelitian-penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwa
bagaimana konsep politik oligarki yang terjadi di berbagai kota dan negara serta
bagaimana hal tersebut mempengaruhi pemerintahan yang ada. Akan tetapi,
penelitan-penelitian tersebut lebih mengedepankan pada proses pemerintahan
ataupun pilkada yang akan terjadi dan juga pemilihan lokasi yang berbeda-beda.
Pada penelitian terdahulu yang pertama, fokus penelitian adalah bagaimana
Kota Banten yang awalnya merupakan politik dinasti yaitu hanya sebagai sarana
pertahanan kekuasaan oleh keluarga Abah Chasan kemudian bertransformasi
menjadi oligarki. Pada penelitian ini lebih ditekankan pada terdapat perubahan
kekuatan dalam dinasti politik di Banten yang kini mengandalkan kekuatan yang
berbasis pada kapital sebagai sarana mempertahankan kekuasaan oligarki. Hal
tersebut dapat terjadi karena hilangnya sang aktor utama yang berperan sebagai
patron. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa oligarki yang terdapat dalam penelitian
ini adalah bentuk transformasi yang awalnya merupakan politik dinasti.
Pada penelitian yang kedua, yaitu Struktur Elit Masyarakat dan Pola Relasi
Oligark dalam Memperkuat Politik Oligarki (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2013) penelitian ini menekankan pada bagaimana relasi

30

oligarki yang ada di Lombok Timur dalam upaya memenangkan pilkada. Dalam
penelitian ini dapat dilihat bahwa pasangan Alkhaer maju dalam pilkada Lombok
Timur dikarenakan ingin mempertahankan kekayaan dan mendominasi politik lokal
yang ada. Hal ini dapat ditemukan bahwa perbedaan penelitian ini adalah
bagaimana oligarki dapat digunakan untuk memenangkan pilkada dan
mendominasi politik lokal.
Pada penelitian ketiga, yaitu Kompleksitas Kekuasaan Oligarki dalam
Proses Demokratisasi di Filipina dijelaskan bahwa bagaimana munculnya oligarki
di Filipina. Pada awalnya, oligarki di Filipina muncul karena tidak meratanya
pembagian tanah dan terdapat kekayaan yang sangat timpang. Sehingga, dalam hal
ini dapat dilihat bahwa perbedaan penelitian ini terdapat pada awal mula munculnya
oligarki di Filipina. Kemudian pada penelitian keempat dapat dilihat bagaimana
relasi negara dan modal, serta kekuasaan negara yang dimanfaatkan oleh kaum
oligark.

2.4 Kerangka Pemikiran
Pelaksanaan penelitian terkait Struktur Oligarki di Kota Batu (Relasi Pengusaha
dan Pemerintah di Kota Batu) penulis mencoba membuat kerangka konsep
pemikiran yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan
juga menyusun laporan hasil penelitian. Kerangka penelitian ini melibatkan teori
oligarki dan teori elit dalam kaitannya untuk melihat relasi dan struktur oligarki
yang terjadi dari adanya hubungan yang dibangun antara pengusaha dan pemerintah
dalam industri pariwisata di Kota Batu.
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Tujuan penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian bertujuan untuk
memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian yang diteliti, sehingga bahasannya
tidak melebar dan meyebabkan penelitian tidak sesuai dengan kerangka awal
penelitian. Kerangka pemikiran yang dirancang dalam penelitian Struktur Oligarki
di Kota Batu (Relasi Pengusaha dan Pemerintah di Kota Batu) adalah sebagai
berikut:
Bagan 2.2: Kerangka Pemikiran
Struktur Masyarakat
Kota Batu (Kekuasaan
dan Kekayaan)

Oligark:
munculnya
individu yang
memiliki
kekayaan

Pola Relasi yang
Terbentuk

Elit: dominasi
elit utama di
Kota Batu

Oligarki

Sumber: Diolah kembali oleh Penulis
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan
untuk memberikan gambaran dan informasi secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta dan fenomena yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan
membangun gambaran yang kompleks dan holistik tentang fenomena tertentu
dengan menggunakan setting natural. 36 Penulis mencoba melakukan penjelasan
kondisi dan fakta terkait hubungan para pengusaha dan pemerintah serta struktur
oligarki di Kota Batu.
Blaxter dalam Lisa Harisson menyebutkan bahwa penelitian kualitatif fokus
kepada eksplorasi detail terhadap suatu fenomena yang dianggap menarik, sehingga
menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

37

Menurut Alisia Jencik,

penelitian kualitatif lebih pada upaya memahami isu-isu sosial dari banyak
perspektif agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap
fenomena tertentu.38 Sedangkan menurut Lareau dan Shultz dalam David Marsh
dan Gerry Stoker, metode kualitatif adalah istilah untuk menjelaskan mengenai
berbagai macam teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu
intensif, dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman

Alicia Jencik, “Riset Kualitatif Versus Kuantitatif”, Dalam John T. Ishiyama dan Marijke
Breuning (ed) Ilmu Politik: Dalam Paradigman Abad ke-21 Jilid 2, Jakarta: Kencana, (2013),
hal. 826.
37
Fajar Kuala Nugraha (2014), Struktur Elit Masyarakat dan Pola Relasi Oligark dalam
Memperkuat Politik Oligarki (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Lombok Timur tahun 2013),
Malang: SKRIPSI-FISIP UB.
38
Ibid.
36
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dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dan dalam
konteks.39
Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif,
peneliti diharuskan untuk meleburkan diri dalam setting sosial yang diteliti,
mengamati, serta ikut serta dalam aktivitas mereka, serta menuliskan berbagai
macam catatan yang ditemukan. Selain itu, peneliti juga diharuskan untuk
melakukan percakapan atau wawancara sebagai data awal yang kemudian diolah
dan dianalisis serta diintepretasi sebagai bahan dasar dari laporan penelitian.40
Tujuan dari adanya penelitian kualitatif adalah memahami isu-isu sosial dari
banyak perspektif agar mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kejadian,
orang, atau kelompok tertentu. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari metode
penelitian kualitatif sebagai berikut:
1. Realitas itu dikonstruksi secara sosial, dan ada banyak realitas.
2. Periset berinteraksi dan sering bekerja sama dengan individu atau kelompok
yang diteliti dan bertindak sebagai instrumen primer untuk pengumpulan
dan analisis data.
3. Riset memiliki muatan nilai, dan periset menajdi bagian dari riset, berusaha
memahai kehidupan dan pengalaman orang yang mereka pelajari.
4. Riset adalah terikat konteks dan didasarkan pada bentuk logika induktif
yang muncul seiring kemajuan studi.
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5. Tujuan riset adalah menemukan teori yang membantu menjelaskan
fenomena tertentu.41

3.2 Fokus Penelitian
Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian kualitatif, peneliti
menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang meliputi
aspek tempat (place), pelaku (actor), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara
sinergis.42
Dalam penelitian yang berjudul “Struktur Oligarki di Kota Batu (Relasi
Pengusaha dan Pemerintah di Kota Batu)” peneliti memfokuskan penelitian yang
telah ditetapkan terkait relasi pengusaha dan pemerintah serta struktur oligarki yang
ada di Kota Batu.

3.3 Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian
Peneliti melakukan sebuah penelitian di Kota Batu, Jawa Timur, karena peneliti
melihat berbagai macam fenomena yang terjadi karena adanya relasi yang kuat
antara pengusaha dengan pemerintah yang ada di Kota Batu. Objek penelitian
dilakukan kepada pengusaha, masyarakat sekitar, para aktivis yang berada di Kota
Batu. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Batu
sebagai badan pemerintahan serta pemerintah.

41
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Alicia Jencik, Op.Cit., hal. 827.
Sugiyono (2009), Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal. 54.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Observasi (pengamatan)
Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang
dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat
(partisipatif) maupun non-partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat
merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan
orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan
pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan dalam hal ini peneliti
tidak menutup dirinya selaku peneliti.
2. In-depth Interview (wawancara mendalam)
Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini
narasumber yang dimaksud adalah orang-orang yang dapat memberikan
informasi mendalam bagi peneliti. Peneliti menggunakan beberapa
narasumber dengan latar belakang yang berbeda-beda untuk mendapatkan
informasi yang tepat.
3. Studi Literatur
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan yang
relevan dengan permasalahan yang diangkat, yang dapat menunjang
kebutuhan bagi peneliti.
4. Studi Dokumentasi
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Yaitu memanfaatkan dokumentasi yang didapat peneliti selama turun
lapangan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan catatan-catatan
yang ada di tempat gunan memperkaya pustaka dan data yang diperlukan
oleh penulis. Dalam hal ini peneliti membaca berita dan dokumentasidokumentasi terkait mengenai oligarki yang ada di Kota Batu.
3.5 Pemilihan Informan
Dalam penelitian terkait dengan Struktur Oligarki Kota Batu (Relasi Pengusaha dan
Pemerintah di Kota Batu), penentuan informan sendiri dilakukan melalui teknik
purposive sampling, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara memilih
informan yang kaya akan informasi dan menegtahui secara detail mengenai
permasalahan penelitian. Berdasarkan akan pengertian tersebut maka informan
yang pas untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama Informan

Fachrudin,
Bayu, Atha

Novri

Anonim

Yogi

Khodir

Tabel 3.1 Daftar Narasumber
Jabatan
Keterangan
Informan Kunci. Malang Corruption
Watch (MCW) merupakan salah satu
Malang Corruption LSM yang menyelidiki mengenai
Watch
korupsi yang ada di Kota Batu. Dalam
penelitiannya, MCW juga menemukan
mengenai awal mula terbentuknya
oligarki di Kota Batu.
Informan Kunci. Intrans Institute
Intrans Institute
merupakan LSM yang melakukan
penelitian mengenai relasi oligarki di
Kota Batu.
Anggota
DPRD Informan Utama. DPRD Kota Batu
Kota Batu
merupakan salah satu narasumber yang
berasal dari pemerintah Kota Batu.
Panwaslu
Kota Informan Utama. Panwaslu Kota Batu
Batu
merupakan salah satu narasumber yang
berasal dari lembaga adhoc Kota Batu.
Informan Utama. FNKSA merupakana
FNKSA
salah satu narasumber yang berasal dari
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Dayat

Petani

LSM Kota Batu yang tidak meneliti
mengenai oligarki di Kota Batu.
Informan Tambahan. Petani merupakan
salah
satu
narasumber
untuk
mewakilkan mayoritas masyarakat Kota
Batu.

3.6 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah cara dan alat yang digunakan penulis untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapaun instrumen
penelitian yang digunakan adalah:
1. Pedoman wawancara
Adalah serangkaian materi-materi atau poin-poin yang menjadi dasar serta
acuan dalam melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumber yang
dimaksud adalah para pelaku yang merasakan dampak ataupun relasi dari
pengusaha dan pemerintah.
2. Pedoman observasi
Adalah karangka data yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.
3. Pedoman dokumentasi
Terdiri dari garis besar data yang diperlukan dalam menunjang penelitian.
4. Buku catatan dan catatan lapangan
Berupa catatan yang digunakan peneliti untuk mencatat apa saja yang
didengar, diamati, dan dialami dalam rangka proses pengumpulan data di
lapangan.
5. Alat Perekam Suara (Voice Recorder)
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Alat yang digunakan oleh penulis saat melakukan wawancara dengan
narasumber. Penggunaan alat perekam suara ini dimaksudkan agar
informasi yang didapat dari narasumber tidak ada yang terlewat.
3.7 Sumber Data
Terdapat dua jenis pengumpulan data dalam suatu penelitian, yaitu data primer dan
data sekunder.
1. Data Primer
Merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari proses
penelitian atau sumbernya melalui wawancara maupun observasi.
Sumber tersebut diperoleh melalui informan atau responden yang telah
ditentukan dan secara langsung berhubungan dengan objek penelitian.
Dalam penelitian in, data primer yang digunakan adalah hasil
wawancara dengan berbagai narasumber yang terdapat pada lampiran.
2. Data Sekunder
Merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan
responden yang diteliti serta merupakan data pendukung bagi penelitian
yang dilakukan. Data sekunder meliputi dokumen, arsip, catatan, dan
laporan dari berbagai pihak yang mendukung penelitian ini. Salah satu
contoh data sekunder dalam penelitian ini adalah membaca hasil berita
mengenai keadaan-keadaan yang ada di Kota Batu. Dalam penelitian ini,
data sekunder yang digunakan adalah berita-berita mengenai Kota Batu,
artikel, dan tulisan dalam internet mengenai oligarki yang ada di Kota
Batu yang peneliti dapatkan dari berbagai narasumber.
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3.8 Analisis dan Uji Keabsahan Data
Analisis data merupakan bagian terpenting dari proses penyusunan laporan
penelitian. Validasi merupakan bentuk keseimbangan antara data yang dilaporkan
dengan data di lapangan. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan perpanjangan
pengamatan di lapangan, melakukan pengamatan dengan lebih cermat dengan
model triangulasi data (bentuk waktu, teknik, ataupun sumber), analisis kasus
maupun mengadakan member check.43
Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan bahwa metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisa data kualitatif merupakan upaya
yang dilakukan dengan jalan kerja data, mengorganisasikan data, memilah-milah
data menjadi satuan data yang mampu dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola hubungan yang penting dan apa yang dipelajari, serta
memutuskan apa yang dapat disimpulkan dan dilaporkan, dilain pihak, proses
analisa data kualitatif dapat berjalan secara:
1. Mencatat seluruh hasil yang diperoleh di lapangan, kemudian memberikan
kode agar sumber data tetap ditelusuri.
2. Mengumpulkan,

memilah-milah,

mengklarifikasikannya,

dan

mensintesiskannya, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat kategori data mempunyai makna, mencari
dan menemukan pola dan hubungan serta temuan umum.

43

Sugiyono, Op.Cit., hal. 78.
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Dalam penelitian ini, teknik triangulasi data yang dilakukan adalah
menganalisis dan mencocokan dengan hasil studi pustaka seperti berita, artikel,
ataupun hasil wawancara. Hal tersebut digunakan untuk menganalisis keabasahan
data yang ada pada penelitian kualitatif. Ketika peneliti melakukan wawancara,
terkadang sang narasumber menyarankan untuk mencocokkan kembali dengan
membaca berita ataupun artikel.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM OLIGARKI DI KOTA BATU
4.1 Sejarah Kota Batu
Sebutan Batu berasal dari seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro bernama
Abu Ghonaim. Ia adalah seorang Kiyai Gubung Angin yang sering dikenal oleh
masyarakat sekitar dengan panggilan Mbah Wastu. Akan tetapi, nama Mbah Wastu
tersebut dipersingkat menjadi Mbatu dikarenakan budaya masyarakat Jawa yang
sering mempersingkat nama seseorang. Sejak saat itu daerah utara Kota Malang
tersebut sering disebut dengan daerah Mbatu atau Batu. Wilayah Kota Batu dan
sekitarnya telah dikenal sejak abad ke-10 dan terkenal sebagai tempat peristirahatan
bagi kalangan keluarga kerajaan yang disebut dengan DeKleinSwitzerland atau
Swiss di Jawa.44
Pada awal abad ke-19, Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata,
khususnya bagi orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda pada zaman kolonial
memperkenalkan objek-objek wisata alam dan mendirikan tempat peristirahatan
untuk menikmati alam. Saat itu banyak bangunan-bangunan Belanda yang menjadi
objek wisata. Hingga saat ini Kota Batu terkenal sebagai Kota yang memiliki
bentang alam dan wilayah yang sangat menarik untuk dikunjungi.45 Pada awalnya,
Kota Batu bukanlah daerah otonom yang kemudian menjadi daerah otonom pada
tanggal 17 Oktober 2001.
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Shofar Muqsith Amra Gayendra (2017), Transformasi Wilayah Agraris Kota Batu Melalui Ruang
Produksi (Studi Kasus Perubahan Wilayah Agraris Kota Batu Menuju Wilayah Industri
Pariwisata), Malang, SKRIPSI: FISIP UB, hal. 40.
45
Ibid., hal. 41.
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Pada akhirnya terdapat banyak perubahan hampir diseluruh sektor
kehidupan dan penghidupan masyarakat kota wisata ini yang merupakan
konsekuensi dari adanya otonomi daerah.46 Dengan berdirinya Kota Batu sebagai
otonomi daerah, dapat dilihat jika meningkatnya jumlah penduduk sekitar 9.902
jiwa dari tahun 2002 hingga 2007.47

4.2 Struktur Masyarakat Kota Batu
Dalam melihat bagaimana struktur sosial yang ada di Kota Batu, dapat terhilat
bahwa masyarakat Kota Batu memiliki ketimpangan struktur sehingga dapat
digambarkan menggunakan piramida struktur sosial. Piramida struktur sosial
tersebut dapat digunakan untuk membedakan individu-individu di Kota Batu secara
vertikal. Piramida tersebut dibedakan menjadi empat tingkatan, yakni elit politik,
elit pengusaha, elit desa, dan masyarakat biasa. Perbedaan stratifikasi berdasarkan
piramida dapat dibaca melalui jumlah yang menduduki, di mana tingkatan pertama
memiliki jumlah paling sedikit dibanding dengan tingkatan di bawahnya.
Stratifikasi bertingkat masyarakat Kota Batu didasarkan pada beberapa faktor,
terutama pengaruh dan posisi individu tersebut di tengah masyarakat. Dalam
membahas mengenai strata sosial masyarakat Kota Batu dapat dilihat melalui bagan
berikut:

46
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Andrek Prana, Sumiantoro, Slamet Henkus (2015), Pendiri Kota Batu, hal. 405.
Ibid., hal. 405.
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Bagan 4.1: Struktur Sosial Masyarakat Kota Batu
Elit Politik

Elit Pengusaha

Elit Desa

Masyarakat Kota Batu
Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber
Pada piramida paling atas atau lapisan pertama, terdapat elit politik atau
tokoh-tokoh Kota Batu yang memegang kekuasaan tertinggi. Elit-elit politik ini
contohnya adalah walikota dan wakil walikota Kota Batu, ketua DPRD dan anggota
DPRD, ketua cabang partai politik di Kota Batu. Dalam hal ini mereka bertugas
untuk mengatur jalannya pemerintahan yang ada di Kota Batu dibantu oleh jajaranjajaran dibawahnya. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka mereka juga
bertugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Batu.
Kemudian terdapat elit pengusaha dan pemilik modal di Kota Batu. Hal ini
terjadi dikarenakan banyaknya investor yang menanamkan usahanya di Kota Batu
sehingga tersebut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terdapat di Kota Batu.
Menurut berita dari koran harian Radar Malang tanggal 13 Mei 2017, nilai investasi
yang masuk ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Batu mencapai angka Rp 883 Milliar. Hal ini membuktikan bahwa Kota
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Batu memiliki daya tarik yang tinggi bagi para investor. Jika melihat Kota Batu
yang saat ini, tentu banyak didominasi oleh aktor swasta dalam bidang pariwisata.
Oleh karena itu peran dari adanya elit pengusaha juga mempengaruhi Kota Batu
hingga saat ini.
Dikarenakan Kota Batu terdapat banyak pedesaan, maka elit desa juga
memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan Kota Batu hingga saat ini. Oleh
karena itu, pada lapisan ketiga terdapat elit desa. Berdasarkan hasil wawancara,
ditemukan bahwa elit desa juga membantu para investor atau pengusaha untuk
membuat usaha di Kota Batu. Hal tersebut dikarenakan ketika membangun usaha
di Kota Batu juga dibutuhkan perizinan dari desa setempat sehingga sangat
diperlukan peran dari elit desa untuk mengakomodir hal tersebut.
Tidak hanya investor yang mempunyai andil cukup besar dalam perubahan
di Kota Batu, namun elit-elit desa juga sangat berpengaruh karena punya
peran untuk membantu pelepasan tanah dan mendapat insetif hampir 5%
tiap berhasil melepas sebuah tanah untuk bangunan investasi.48
Kemudian yang terakhir adalah masyarakat dari Kota Batu sendiri.
Masyarakat Kota Batu sendiripun memiliki kharakteristik yang beragam.
Berdasarkan hasil Survei Ketenagakerjaan Nasional di Kota Batu dari tahun ke
tahun jumlah angkatan kerja di Kota Batu mengalami penurunan. Hal itu
menandakan bahwa pengangguran di Kota Batu meningkat. Sedangkan untuk
pendidikan, separuh penduduk Kota Batu yang bekerja memiliki pendudukan
tertinggi SLTP ke atas. Sektor jasa adalah jenis pekerjaan yang menjadi mayoritas
di Kota Batu. Sementara lainnya adalah karyawan/pegawai/buruh. Mengenai
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Anonim, 2017.
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agama yang dianut oleh masyarakat Kota Batu, sebanyak 199,276 orang menganut
Agama Islam, 3,068 orang menganut Agama Katholik, 7,463 menganut Agama
Kristen, 429 menganut Agama Hindu, 670 menganut Agama Budha, dan 333 orang
lainnya menganut Agama lain-lain. Jumlah tersebut tersebar di tiga kecamatan yang
ada di Kota Batu.49

4.3 Dominasi Elit-Elit Lokal Kota Batu
Sudah sewajarnya jika struktur masyarakat bertingkat akan selalu menghasilkan
kelas-kelas sosial dengan kekuasaan terpusat pada suatu kelompok tertentu. Kelaskelas sosial tersebut tentunya akan memunculkan diferensiasi dan akan
mempertegas

garis pemisah antara kelas berkuasa dan masyarakat pada

umumnya. 50 Sedangkan menurut Suzana Keller dalam bukunya yang berjudul
Penguasa dan Kelompok Elit, elit penentu lahir sebagai dampak dari heterogenitas
masyarakat baik dalam segi usia, jenis kelamin, kesukuan, kecakaan, kekuatan, dan
beberapa hal lainnya. 51 Dalam teori elit menurut Vilfredo Pareto juga dikatakan
bahwa masyarakat selalu diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai
kualitas yang diperlukan pada kekuasaan sosial dan politik.
Jika dilihat dalam sistematika politik lokal yang ada di Indonesia, maka
pernyataan pada paragraf sebelumnya cukup relevan di mana pemerintah lokal akan
dikuasai pada elit-elit tertentu. Berdasarkan jurnal ilmiah menurut Purwo Santoso,
dikatakan bahwa dengan adanya pemilukada tidak akan menghilangkan kekuasaan

49

Shofar Muqsith Amra Gayendra, Op. Cit., hal. 55.
Fajar Kuala Nugraha, Op. Cit., hal. 72.
51
Ibid., hal. 72.
50
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elit-elit tertentu dipolitik lokal.52 Dalam hal ini Purwo Santoso memberi istilah elit
capture democracy yang artinya segelintir orang dengan kecenderungan
penguasaan akses terhadap sumber kesejahteraan yang bisa menikmati kemenangan
pemilu maupun pemilukada.53
Jika melihat dari kondisi masyarakat Kota Batu yang sudah dijelaskan pada
sub-bab sebelumnya, terlihat bahwa masyarakat Kota Batu diperitah oleh
sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan pada kekuasaan
sosial dan politik. Berdasarkan teori elit dari Vilfredo Pareto , kelas elit terdapat
dua kelas yaitu elit memerintah dan elit yang tidak memerintah. Hal tersebut sesuai
dengan kondisi yang ada di Kota Batu saat ini di mana terdapat elit yang
memerintah dan tidak memerintah yang berkuasa di Kota Batu. Elit yang
memerintah dapat dilihat dari jajaran-jajaran politik yang berkuasa di Kota Batu
sedangkan elit yang tidak memerintah dapat dilihat dari penguasa-penguasa yang
mendominasi Kota Batu. Untuk lebih jelasnya mengenai elit-elit politik di Kota
Batu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1: Kelompok Elit di Kota Batu
No. Nama Elit
Sumber Kekuasaan
1.
Eddy Rumpoko
Wali Kota Batu, memliki
berbagai usaha di Malang, Batu,
dan Yogyakarta.
2.
Dewanti Rumpoko Wakil Wali Kota Batu, istri dari
Eddy Rumpoko, dan memiliki
bisnis.
3.
Paul Sastro
Pemilik Jatim Park Group.

52
53

Jenis Elit
Elit
yang
memerintah.
Elit
yang
memerintah.
Elit yang tidak
memerintah.

Fajar Kuala Nugraha, Op.Cit., hal.72-73.
Ibid., hal. 73.
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4.3.1 Elit Politik Kota Batu
Dalam menentukan elit politik yang ada di Kota Batu, dapat dilihat jika elit tersebut
didominasi oleh keluarga Rumpoko. Setelah Eddy Rumpoko yang sudah menjadi
Wali Kota Batu selama dua periode (2007-2017), kemudian dilanjutkan oleh sang
istri, Dewanti Rumpoko. Sehingga, banyak narasumber yang mengatakan jika
terdapat dinasti politik di Kota Batu.
Jika dilihat dari awal, Eddy Rumpoko sendiri awal mula menjabat sebagai
Wali Kota Batu pada tahun 2007. Sebelumnya, ayah dari Eddy Rumpoko
merupakan Wali Kota Malang tahun 1973-1983. Sedangkan Eddy Rumpoko sendiri
sebelum menjabat sebagail Wali Kota merupakan seorang pengusaha properti.
Sedangkan Dewanti Rumpoko awalnya merupakan pebisnis dan aktif dalam
perkumpulan Dharmawanita.
Singkatnya elit politik dan olgarki kira-kira begini untuk pejabat
pemerintah memang selama dua periode terakhir kan dipegang oleh Eddy
Rumpoko. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dewanti Rumpoko. Sebelum itu,
Eddy Rumpoko mempunyai seorang ayah yang bernama Kolonel
Soegiyono. Kolonel Soegiyono ini kan pejabat Wali Kota Malang pada saat
itu dia punya anak, naah Kolonel Soegiyono ini yang akhirnya menjadi
nama masjid di Kota Batu. Jadi memang trah Rumpoko itu sudah kuat di
Kota Batu. Eddy rumpoko itu kemudia punya wakil, namanya Punjul
Santoso. Punjul Santoso, ini yang sekarang menjadi wakil dari Ibu Dewanti
Rumpoko. Satu sisi, memang jabatan di Batu itu secara Wali Kota memang
kuat di trah Rumpoko. Pernah menjadi apa saja Rumpoko ini? Kalo dari
sepengetahuan kami di MCW, dia pernah menjadi/masih mejadi anggota
atau pengurus di Pemuda Pancasila. Yang kedua (bisa dicek kalo salah) dia
juga menjadi dewan penasihat Real Estate Indonesia, itu untuk properti.
Karena memang sepengetahuan kami Eddy Rumpoko pengusaha properti.
Eddy rumpoko pada jamannya juga bisa menguasai Dharmawanita melalui
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Ibu Dewanti Rumpoko, akhirnya Dewanti Rumpoko maju menjadi calon
Wali Kota.54
4.3.2 Elit Pengusaha Kota Batu
Dalam menentukan tokoh elit pengusaha yang ada di Kota Batu dapat dilihat jika
banyak didominasi oleh Paul Sastro dalam segi industri pariwisata. Pada pemaparan
pada bab sebelumnya dapat dilihat jika mayoritas tempat wisata yang ada di Kota
Batu didominasi oleh Jatim Park Group yang merupakan milik Bapak Paul Sastro.
Jadi begini di Batu hari ini, bahkan orang batu merasa yng punya Batu itu
bukan eddy namun Sastro, pemilik Jatim Group dan Sartika Group itu yang
punya pengaruh besar dalam kebijakan Eddy Rumpuko, ya semua orang
tahu Batu itu punya dia (Sastro), pengaruh di Batu cukup kuat.55
Dalam riwayat hidupnya, Paul Sastro sendiri merupakan seorang pedagang
kecil yang berasal dari Kota Malang. Awal mula Paul Sastro dapat membangun
usaha di Kota Batu adalah kedekatannya dengan ayah Eddy Rumpoko yaitu
Almarhum Bridgen TNI (Purn) Sugiyono. Pada saat itu, Almarhun Bridgen TNI
(Purn) Sugiyono masih menjadi walikota Malang untuk periode 1973-1983. Dalam
beberapa sumber juga dikatakan jika Paul Sastro merupakan anak tiri dari
Almarhum Bridgen TNI (Purn) Sugiyono. Kemudian kedekatan tersebut diteruskan
kepada anaknya Eddy Rumpoko akhirnya relasi tersebut terjalin.
Kalo yang kita tau dia dahulu adalah pedagang kecil disekitar
pemerintahan yang kemudian dekat dengan bapaknya eddy yang kemudian
dibantu menjadi pengusaha sukses. Karena dia sudah punya modal kapital
itu, akhirnya dia dengan mudah mempererat hubungan itu dengan keluarga
di eddy. Dari ayahnya dan dilanjutkan dengan eddy. Jika dilihat maka

54

Wawancara dengan Bayu, Malang Corruption Watch pada bulan Januari 2018 membahas
mengenai oligarki di Kota Batu.
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kemenangan eddy rumpoko tidak terlepas dari sokongan Paul Sastro. Paul
Sastro orang lama di Kota Batu maka semua orang sudah kenal.56

56

Wawancara dengan Atha, Malang Corruption Watch pada bulan Januari 2018 membahas
mengenai oligarki di Kota Batu.

50

BAB V
RELASI OLIGARKI YANG TERBENTUK DI KOTA BATU
5.1 Awal Mula Oligarki Kota Batu
Kemunculan oligarki di Indonesia merupakan hal yang terjadi akibat dari adanya
otonomi daerah sehingga daerah tersebut bebas untuk mengatur pemerintahannya
sendiri. Jika dilihat kondisi bangsa Indonesia sekarang yang terdapat banyak
korupsi, hal itu merupakan dampak dari desentralisasi. Kekuasaan yang semula
terpusat pada pemerintah pusat, sejak orde baru pemerintah daerah memiliki
kekuasaan sendiri sesuai dengan kondisi daerah yang ada. Dengan adanya
desetralisasi, maka besarnya peluang pebisnis untuk mempermudah usaha mereka
lewat relasi bisnis dan politik. Oleh karena itu, munculah kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah yang dapat menjadikan oligarki.
Seperti yang dikatakan oleh Yuki Fukuoka, demokrasi oligarkis merupakan
istilah yang merujuk pada suatu tatanan demokrasi di mana pertarungan politik
didominasi oleh koalisi kepentingan serta melemahkan kekuatan masyarakat. 57
Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto
berdampak negatif bagi demokrasi era reformasi sehingga memperkuat oligarki.58
Menurut Vedi R. Hadiz, keuntungan terbesar bagi para konglomerat adalah proses
reformasi terjadi di dalam aparatur negara yang masih didominasi oleh hubungan
kekuasaan yang pernah mendominasi rezim lama. 59 Sehingga dapat dilihat jika
oligarki sendiri sebagai suatu aliansi cair yang menghubungkan kepentingan para
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konglomerat atau pengusaha dan beradaptasi dengan sistem demokrasi ataupun
otoratirianisme. Reformasi politik yang beriringan dengan reformasi ekonomi
pasca Orde Baru tidak menghancurkan relasi oligarki.
Karena struktur politik kita yang begitu. Jadi kalo dalam teori politik itu
kan ada tiga level, peluang, dan aktor. Kalo dulu tersentral tapi sekarang
enggak, oligarki menjadi suatu aliansi sosial mengikuti sistem
desentralisasi yang berlaku sehingga demokrasi dibajak habis-habisan
dengan karakteristik dan watak oligarki yang sudah lama dibangun oleh
masa orde baru.60
Berdasarkan pemaparan pada paragraf sebelumnya, maka perlu dilihat
bagaimana oligarki sendiri itu dapat muncul di Kota Batu. Hal tersebut tentu
berawal sejak Kota Batu menjadi daerah otonom yaitu tahun 2001. Sehingga dapat
dicermati bahwa Kota Batu sendiri sudah mengimplementasikan otonomi daerah.
Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu tentunya akan membuat kebijakan yang
sesuai dengan fokus Kota Batu. Jika dilihat dari kondisi Kota Batu, Kota Batu
merupakan Kota yang sangat terkenal dengan sektor pertaniannya sehingga
mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Seiring dengan
berjalannya waktu, Kota Batu sudah sangat menunjang untuk industri pariwisata,
sehingga tidak heran jika fokus pemerintah pada saat itu adalah dalam sektor
pariwisata. Pada saat itu, sudah ada investor yang membuat bisnisnya di Kota Batu.
Akan tetapi, pada saat itu masih beragam pengusaha pariwisata di Kota Batu.
Sebelum paul sastro yang kita jadikan oligarki di kota batu itu kan ada
beberapa pengusaha, contohnya Pak Idiantoro yang punya agrowisata.
Asetnya paul sastro itu tidak begitu banyak dan itu sebanding dengan
pengusaha agrowisata. Bahkan pengusaha agrowisata itu agak lebih
banyak. Pasca Eddy Rumpoko naik nah itu kan kedekatan dia dengan paul
60
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sastro sangat dekat karena ayahnya ER. Nah darisitulah muncul oligarki.
Sehingga mereka dapat saling menguntungkan.61
Oligarki di Kota Batu mulai terlihat ketika Eddy Rumpoko menjabat
sebagai Walikota Batu pada tahun 2007. Pada saat itu, Eddy Rumpoko banyak
melakukan inovasi terhadap Kota Batu dibidang pariwisata. Sehingga dapat dilihat
bahwa terus meningkatnya objek wisata di Kota Batu. Terhitung sejak Eddy
Rumpoko menjabat sebagai Walikota Batu tahun 2007 hingga sekarang terdapat
lebih dari 10 objek wisata buatan dan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke
Kota Batu yang mencapai 3 juta orang.62 Dengan adanya fokus terhadap industri
pariwisata, Eddy Rumpoko mulai mendekati para investor untuk melakukan bisnis
di Kota Batu. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak investor di bidang pariwisata
yang menanamkan modalnya di Kota Batu.
Kemudian pada tahun 2007 saat Eddy Rumpoko menjadi Wali Kota,
berganti branding Kota Batu menjadi Shining Batu yang disitu menurut narasumber
awal mula munculnya oligarki di Kota Batu. Di saat itulah Paul Sastro sebagai
pengusaha dari Jatim Park Group masuk melalui relasi ayah dari Eddy Rumpoko.
Sejak sebelum Eddy Rumpoko menjadi Wali Kota Batu, Paul Sastro telah memiliki
kedekatan dengan ayah dari Eddy Rumpoko, dan menurut hasil wawancara
dikatakan jika Paul Sastro merupakan anak angkat dari Ayah Eddy Rumpoko.63
Berawal dari relasi kedekatan itulah Paul Sastro dapat memulai bisnisnya di Kota
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Batu. Paul Sastro mulai memunculkan semua brand wisata buatan yang sampai saat
ini ada di Kota Batu, serta menjalin relasi oligarki dengan pemerintah Kota Batu.
Dengan munculnya Paul Sastro di Kota Batu, maka banyak kebijakan-kebijakan
pemerintah Kota Batu yang lebih berpihak kepada pengusaha.
Paul Satro ini kan masuk di Batu, awalnya pertama kali muncul tahun 2001,
waktu itu masih Batu Kota Agropolitan. Kota Batu kan ada tiga wilayah itu,
paling bawah namanya Kecamatan Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Nah dulu
orang Bumiaji lebih kaya daripada Junrejo karena dulu potensi pada
pertanian. Jargon-jargon di Batu akhirnya agropolitan kan. Tahun 2007
muncul Kota Wisata Batu. Kota Wisata Batu menandakan Jatim Park
Group masuk. JTP 1 masuk (bisa dicari tanggalnya) Kota Wisata Batu
kemudian bergeser pola pengembangannya ke arah tengah. Di desa OroOro Ombo kalo ga salah pada saat itu, dia deket sama telekung, jadi
kawasan daerah Bumiaji digeser ke bawah. Dulu kalo kita ke Batu tahun
2001 kita pergi ke Selecta daerah atas, sekarang kita pergi ketengah. Nah
kemudian tahun 2007 (bisa dicek) berganti menjadi Shining Batu. Ini
kemudian ada namanya brand wisata yang memunculkan semua brand
wisata (Museum Angkut, Jatim Park 2, dll). Itu semakin memperkuat bahwa
secara kebijakan politik batu dibuat seperti disneyland menurut kami dan
Batu menjadi pusat wisata yang baru. Ya akhirnya semakin banyak wisata
pariwisata. Kemudian hotel, bisa dicek berapa jumlah hotel yang ada di
batu, dalam catatan kami terdapat 69 jumlah hotel yang terdaftar di batu.
Hotel paling mahal ada singosari resort, yang punya Iwan Kurniawan dia
oligark yang ada di Malang.64
Dapat dilihat jika dari tahun 2008-2014 investasi swasta Kota Batu
mencapai 4,28 triliun. Investasi tersebut mengarah kepada hotel, restoran,
perdagangan. Jika dilihat, investasi dari sektro swasta cukup mendorong kenaikan
PAD Kota Batu tahun 2014 mencapai 78 miliar. 65 Masuknya investasi-investasi
tersebut didorong oleh kebijakan Pemkot Batu dalam pembangunan pariwisata.
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Selain itu juga didukung adanya kemudahan (regulasi) dalam perizinan untuk
investasi dibidang pariwisata.66

5.2 Struktur Oligarki Kota Batu
Jika dilihat dari historisnya, Batu adalah pemekaran dari Kabupten Malang.
Sebelum Edyy Rumpoko, Wali Kota Batu adalah Imam Kabul. Artinya, Oligarki di
kota Batu ada analisisnya dua. Pertama, bukan kelompoknya Rumpoko dan kedua,
yang di luar Rumpoko. Namun, di Kota Batu yang mendominasi adalah luar
Rumpouko. Akan tetapi, Eddy Rumpoko punya kapital untuk memobilisasi sumber
daya yang ada di sana.
Terdapat tiga nama yang memegang kekuasaan tertinggi kota Batu. Eddy
Rumpoko dan Dewanti Rumpoko selaku elit politik dan Paul Sastro yang dapat
dikatakan sebagai oligark. Hal tersebut dilihat dari sudah adanya relasi yang
dibangun oleh ayah Eddy Rumpoko kepada Paul Sastro dan diturunkan kepada
anaknya ketika menjabat menjadi Wali Kota Batu.
Kalau menurut saya pribadi populis itu kekuatan rakyat dan mobilasi
rakyat melauli kelompok. Bisa dikatan bangunan di kota Batu itu sangat
oligarki., rantai yang dibangun itu asas kekeluragaan, penerusnya kan
setelah Eddy, Dewanti Rumpuko.67
Dalam kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa rantai oligarki yang
dibangun didasarkan ada asas kekeluargaan. Disisi lain, Eddy Rumpoko juga
merupakan pengusaha sehingga tidak memungkinkan jika dia juga menggunakan
kekuasaannya sebagai bentuk pertahanan kekayaan. Jika mengarah pada teori
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Winters, membagi oligark dan elit sekalipun secara eksplisit disebutkan bahwa
oligarki itu dia tidak hitung berapa banyak financialnya atau modalnya tetapi ketika
dia sudah punya modal maka dia sudah oligarki. Sehingga dapat dikatakan trah
Rumpoko tidak hanya menjadi elit tetapi juga menjadi oligark.
Berdasarkan pemaparan pada landasan teori, terdapat 4 konsep dalam
menentukan struktur menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan: Elit,
Hirarki, dan Kelas yang Berkuasa, Bentuk Aturan, Pemerintahan, dan Demokrasi.
Hal tersebut juga dapat dilihat di Kota Batu sendiri, di mana dalam pemaparan
sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat elit hirarki yaitu Eddy Rumpoko dan
Dewanti Rumpoko atau bisa disebut dengan Trah Rumpoko. Untuk lebih jelas
mengenai struktur oligarki di Kota Batu, dapat dilihat menggunakan tabel di bawah
ini:
Tabel 5.1: Struktur Oligarki di Kota Batu menurut Lasswell dan Kaplan
No.
Konsep
Keterangan
1.
Elit Hirarki
Eddy Rumpoko dan Dewanti Rumpoko
2.
Pebisnis
Paul Sastro (Pemilik Jatim Park Group)
3.
Bentuk Aturan
Mengacu kepada peraturan daerah
4.
Pemerintahan
Otonomi Daerah
5.
Demokrasi
Pancasila

5.3 Oligarki di Kota Batu
Dalam membahas oligarki di Kota Batu, terdapat banyak faktor yang menentukan
oligarki tersebut. Dalam melihat oligarki yang ada di Kota Batu dengan merujuk
pada teori Winters, salah satunya adalah sumber daya material atau kekayaan. Hal
tersebut juga dilakukan membedakan antara oligark dan elit biasa. Dengan melihat
kekayaan yang ada maka dapat disimpulkan apakah terdapat relasi oligarki. Untuk
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lebih memperjelas, sumber daya material oligark di Kota Batu dapat disajikan
dalam tabel berikut:
Tabel 5.2 Sumber Daya Material Eddy Rumpoko
Nama
Kekayaan
2007
2008
2015
Eddy Rumpoko
6.980.426.022
9.416.895.815
16.438.612.628 /
USD: 181.437

Nama
Dewi
Rumpoko

Nama
Paul Sastro

Tabel 5.3 Sumber Daya Material Dewi Rumpoko
Kekayaan
2015
2016
17.438.676.628 / 21.174.893.666
USD: 181.437
USD: 181.437

/

Tabel 5.4 Sumber Daya Material Paul Sastro
Jenis Usaha
Tahun Pendirian Usaha
Jawa Timur Park Group 2001
Jatim Park 1
2002
Pondok Jatim Park
Jatim Park 2
2008
Museum Satwa
2009
Batu Secret Zoo
2010
Pohon Inn
Jatim Park 3
2017
Batu Night Spectacular
2008
Eco Green Park
2012
Museum Angkut
2014
Museum Tubuh
2014
Predator Fun Park
2015
Wisata Bahari Lamongan 2004
(WBL)
Tanjung Kodok Beach 2004
Resort
Maharani Zoo
2008
Suroboyo Carnival Night 2014
Citraraya
World
of 2013
Wander
Klub Bunga Butik Resort 1996
Sumber: transisi.org

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertahanan oligark adalah
lewat industri pariwisata yang ada di Kota Batu. Banyaknya investasi di bidang
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industri pariwisata telah terlihat bahwa relasi yang dibangun adalah hubungan
bisnis pariwisata. Jika ditelusuri kekayaan dari Eddy Rumpoko dan Dewanti
Rumpoko, dapat dilihat pula jadi terjadi peningkatan kekayaan yang sangat drastis
dari tahun 2007-2015. Hal tersebut menunjukkan terdapat relasi pemerintah dan
pengusaha pada saat Eddy Rumpoko menjabat sebagai Wali Kota. Ketika Eddy
Rumpoko menjabat dan memfokuskan Kota Batu pada industri pariwisata, maka
muncullah banyak wisata buatan yang didominasi oleh Jatim Park Group.
Berdasarkan hal tersebut pula, dapat dilihat jika faktor sumber daya modal
dimiliki oleh Paul Sastro yang merupakan oligark di Kota Batu. Dengan
kekayaannya tersebut, Paul Sastro dapat mengintervensi kebijakan di Kota Batu,
menggerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), gerakkan masyarakat dan lain
sebagainya. Dapat dikatakan jika terjadi kemunculan shadow state di mana peran
informal goverment kekuasaan melebihi dari peran formal goverment yang ada
dalam struktur pemerintahan.
Kalo selama ini, yang jelas ya relasi secara kasat masa ya pasar, atas nama
investasi. Jadi semuanya bisa diberatkan. Karena dia menang semua
disetiap partai. Jadi jenjangnya gini, kerap kali pengusaha yang mengatur
walikota, walikotanya yang secara politik yang mengatur partai politik
karena urusannya dengan kebijakan.68
Nah masyarakat itu sebenarnya tau tapi mereka harus berbuat apa
begitu.nah masyarakat sadar kalo di Batu tidak ada perubahan. Ada
beberapa LSM untuk aspirasi masyarakat, tapi mereka gak bisa berbuat
apa-apa orang LSM yang kasih modal Paul Sastro. Di suruh aksi kadangkadang disuruh paul sastro itu sudah di design. Ingin berteriak mereka
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punya kekuatan apa kalo polisi sama intel sudah dikuasain pemodal, kalo
preman udah dikuasai elit tersebut.69
Jika menganalisis bagaimana peran pemerintah dapat dikatakan susah untuk
dilihat karena telah dikuasai oleh oligark tersebut. Bagaimana dengan Eddy
Rumpoko tersebut? Berdasarakan hasil wawancara dari berbagai macam sumber
dapat dikatakan Eddy Rumpoko merupakan Political Entepreneurs sekaligus
bussiness man. Di mana dalam hal ini Eddy Rumpoko tidak hanya berperan sebagai
elit politik tetapi dia juga berperan sebagai pengusaha dan menggunakan
kekuasaannya untuk mempertahankan kekayaannya. Eddy rumpoko menggunakan
dinasti politik sebagai strategi dalam usaha mempertahankan kekayaannya.
Dalam melihat oligarki yang ada di Kota Batu, terdapat banyak perdebatan
mengenai istilah yang digunakan. Terdapat beberapa kata kunci dalam
menganalisis oligarki di Kota Batu. Yang pertama adalah plutokrat di mana
kekuasaan hanya bergilir dari satu orang kaya ke orang kaya lainnya dan mereka
mendekati rakyat ketika suara rakyat diperlukan. Kemudian ada oligark di mana
orang yang menggunakan lembaga pemerintahan untuk mempertahankan
kekayaan.
5.3.1 Format Kekuasaan Oligarkis yang Dibangun
Jika dilihat berdasarkan tipologi oligarki yang dijelaskan oleh Winters, oligarki di
Kota Batu termasuk ke dalam oligarki sipil. Dalam oligarki ini, peran individu
dalam pemaksaan kekayaan digantikan oleh lembaga dan dikendalikan secara
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hukum. Jadi dapat dikatakan jika sang oligark bermain di belakang layar. Oligark
tidak secara langsung terjun ke arena kekuasaan.
Jika melihat Kota Batu, sang Oligark adalah Paul Sastro dan trah Eddy
Rumpoko merupakan penyambung atau yang mempunyai otoritas. Karena menurut
Winters, terdapat perbedaan mana yang termasuk elit dan mana yang termasuk
oligarki. Elit yang punya basis pengaruh otoritas dan oligark bisa jadi tidak tetapi
dia yang punya pengaruh dalam hal memainkan sistem politik dalam masyarakat.
Jadi oligark berada di luar arena kekuasaan dan mendapatkan kekuasaannya lewat
lembaga-lembaga negara.
5.3.2 Kekuatan Oligarki Kota Batu
Terdapat banyak faktor-faktor yang menentukan dan menyebabkan oligarki di Kota
Batu bisa bertahan. Winters dalam teorinya mengatakan bahwa oligarki merupakan
politik pertahanna kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Jika
dilihat dalam kondisi Kota Batu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan
oligarki dapat bertahan dan dapat dilihat di bawah ini:
1.

Faktor Kekuasaan: menurut Winters, kekuasaan digunakan untuk
mengendalikan atau menguasai sumber daya kekayaan itu adalah untuk
tujuan pribadi. Jika dilihat dalam kondisi Kota Batu, kekuasaan terdapat di
Eddy Rumpoko yang sekarang dilanjutkan oleh Dewanti Rumpoko.

2.

Faktor Kekayaan: menurut Winters, kekayaan merupakan faktor lain dari
oligark dan kekayaan digunakan sebagai pembeda. Kekayaan oligark
sebagai kaum minoritas akan berbeda dengan sumber daya yang lain. Basis
material di Kota Batu sendiri adalah aset kekayaan dari Paul Sastro sebagai
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oligark, Trah Rumpoko sebagai elit. Dalam hal ini dengan adanya
kekayaan dari mereka sangat mudah untuk mempertahankan oligarki di
Kota Batu, untuk mengusai gerakan masyarakat, pemerintahan, dan
masyarakat biasa.
Ada beberapa LSM untuk aspirasi masyarakat, tapi mereka gak bisa
berbuat apa-apa orang LSM yang kasih modal Paul Sastro. Di suruh aksi
kadang-kadang disuruh paul sastro itu sudah di design. Ingin berteriak
mereka punya kekuatan apa kalo polisi sama intel sudah dikuasain
pemodal, kalo preman sudah dikuasai elit tersebut.70
3.

Politik Dinasti: dalam negara yang telah menganut sistem otonomi daerah,
maka dampak lainnya dalah politik dinasti. Sehingga, salah satu faktor lain
yang menyebabkan oligarki di Kota Batu dapat bertahan yaitu dengan
majunya Dewanti Rumpoko menjadi Wali Kota Batu. Itu adalah salah satu
bentuk pertahanan rantai oligarki yang telah dibangun oleh Paul Sastro dan
Eddy Rumpoko terlebih setelah Eddy Rumpoko terjerat kasus OTT.
Sehingga dapat dilihat jika hal tersebut merupakan instrumen baru
bagaimana pertahanan dan perluasan kekayaan sebagaimana yang
dimaksudkan Winters itu tetap terjadi.

4.

Pengaruh Sosial: Eddy Rumpoko membangun karakter populis di Kota
Batu sehingga terlihat jika masyarakat sangat menyukai Eddy Rumpoko.
Salah satu contohnya adalah setiap hari Jum’at sehabis shalat Jum’at, Eddy
Rumpoko selalu membagi-bagikan uang, kemudian ramahnya Eddy
Rumpoko kepada masyarakat atau bisa disebut dengan merakyat. Fakta-
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fakta tersebutlah yang membuat citra Eddy Rumpoko terhadap publik
sangat baik. Terbukti ketika Eddy Rumpoko tertangkap oleh KPK banyak
masyarakat Kota Batu yang bersedih dan menggelar upacara lilin untuk
mendoakan Eddy Rumpoko.
Jadi melihat oligarki di kota batu yang kemudian memiliki jaringan
patronase, hampir sama dengan pembacaan Vedi Hadiz yaitu pada masa
orde baru yang disebut oligarki jinak kemudian di masa reformasi sebagai
oligarki liar. Karena mereka kalo dalam literatur Wintes juga kan oligarki
sebagai sistem pertahanan politik kekayaan seiring perubahan ancaman
terhadap oligarki itu datang. Di luar arena kekuasaan dia akan berubah
kalo ancaman itu datang. Anacaman misalnya begini oh ternyata ada
paslon yang mempunyai kekuatan yang sebelumnya membangun
perlawanan terhadap keberadaan paul sastro. Dia masuk dalam arena
kekuasaan nah dia akan berubah. Kalo dewanti ga kuat otomatis dia akan
maju sendiri karena itu mengancam dia. Nah kalo orang yang mengancam
menang, otomatis relasi tersebut putus. Di design dari kebijakan mulai
dimatikan aset usahanya. Ketika ancaman itu sama-sama datang dari
belakang layar misalnya oh ternyata yang dukung Dewanti Paul Sastro tapi
paslon lain ada oligark lain yang basis kita aja dia hampir setara dengan
Paul Sastro, nah dia akan mati-matian mendorong. Nah itu sistem politik
pertahanan kekayaan. Yang sering berubah tergantung ancaman yang
datang kepada dia. Makanya winters menyimpulkan 4 tipologi itu kan.71
Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dan pemaparan pada paragraf
sebelumnya, maka dapat dilihat jika kekuatan oligarki di Kota Batu sangatlah kuat.
Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka akan sangat sulit untuk memutus rantai
oligarki di Kota Batu. Selain itu, sistem para oligark yang ada di Jawa Timur yang
sudah memeta-metakan daerah kekuasaan dan saling melindungi daerah kekuasaan
membuat masyarakat semakin sulit. Menurut Winters, cara untuk dapat memutus
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rantai oligarki tersebut adalah dengan melakukan revolusi oleh masyarakat itu
sendiri.
Gak ada, karena yang pertama pemodal di Kota Batu yang memiliki modal kuat
hanya paul sastro. Apakah di kota malang tidak ada oligark? Ada sebenarnya,
tapi oligark-oligark ini sudah saling memetakkan basis kekuasaan mereka.
Misalkan di kota batu ada paul sastro nah mereka kompak ini wilayah dia. Tapi
mereka saling berjejaring sebagaimana dimaksudkan Vedi Hadiz bahasa
aktifisnya saling membantu. Makanya gak pernah ada ancaman karena sudah
dipetakkan. Nah makanya kenapa setiap kandidat yang sudah dipegang oleh
oligark itu selalu menang dalam pertarungan kekuasaan ya karena itu sudah
dipetakan jadi gak mungkin bertarung.72
5.4 Relasi Pengusaha dan Pemerintah di Kota Batu
Pola relasi pengusaha dan pemerintah di Kota Batu dapat dilihat dari hubungan
timbal balik yang saling menguntungkan. Sehingga, dalam menyebut relasi
pengusaha dan pemerintah di Kota Batu dapat dilihat sebagai pertukaran. Hal ini
juga dapat disebut sebagai rent-seeking, yaitu hubungan timbal bali dari pemerintah
kepada pemilik modal atau seorang kapitalis. Rent-seeking sendiri merupakan
praktek yang bertujuan untuk memonopoli sumber daya dengan cara menjalin relasi
dengan pemerintah. Jika melihat Kota Batu saat ini, terlihat bahwa Jatim Park
Group menggunakan pola rent-seeking untuk memonopoli bisnis mereka. Oleh
karena itu, hubungan antara oligark dan elit politik di Kota Batu dapat dilihat
melalui bagan berikut ini:
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Wawancara dengan Novri, Instrans Institute pada bulan Januari 2018 membahas mengenai teori
dan struktur oligarki di Kota Batu.
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Bagan 5.1 Skema Oligarki di Kota Batu

Sumber: transisi.org
Berdasarkan bagan tersebut, terlihat jika elit akan membutuhkan oligark
untuk menyokong dana kampanye atau pemenangan pemilu sedangkan oligark
akan membutuhkan elit untuk mempertahankan kekayaan lewat kebijakankebijakan yang dimainkan oleh elit. Sehingga singkatnya mereka akan saling
membutuhkan dan menguntungkan. Elit akan membutuhkan oligark untuk
mempertahankan kekuasaan dan oligark akan membutuhkan elit untuk
mempertahankan kekayaan.
Dalam hal ini Eddy Rumpoko selaku political enterpreneurs membutuhkan
Paul Sastro untuk memberikan dukungan dana serta suara dalam proses
pemenangan dan pertahanan kekuasaan Eddy Rumpoko. Sedangkan Paul Sastro
membutuhkan pemerintah dalam hal ini Eddy Rumpoko selaku walikota untuk
mempermudah bisnis dia. Dalam hal ini dapat dilihat adanya hubungan patron-klien
antara Paul Sastro dengan Eddy Rumpoko.
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Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana relasi tersebut
dan bentuk pertahanan kekayaan yang ada. Dalam hal ini salah satu contohnya
adalah pemilihan kepala daerah Kota Batu pada tanggal 15 Februari 2017. Pilkada
tersebut merupakan gambaran bagaimana relasi oligarki yang ada di Kota Batu.
Terdapat tiga pasangan calon dalam pilkada kota batu selain Dewanti Rumpoko dan
Punjul Santoso dan ternyata semua pasangan calon tersebut memiliki relasi dengan
Eddy Rumpoko maupun dengan Paul Sastro. Ternyata, Paul Sastro tidak hanya
mendanai pasangan Dewanti-Punjul pada saat itu, tetapi pasangan calon lain juga
ikut didanai oleh Paul Sastro, seperti yang akan dijelaskan oleh tabel berikut:
Tabel 5.5: Relasi Kepentingan Paslon dalam Pilkada Batu 2017
Nomor Nama Paslon
Relasi Kepentingan dengan Parta Pengusung
Urut
Paul Sastro dan Eddy
Rumpoko
4
Abdul Madjid & Daluhu Madjid menjabad Independen
Kasmuri Idris
sebagai staf Penindakan dan
Kesejahteraan
Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kota Batu. Sehingga
memiliki kedekatan dengan
Eddy Rumpoko.
3
H. Khairuddin & H. Khairuddin memiliki PKB, Demokrat
Hendra
Angga kedekatan dengan Eddy
Sonata
Rumpoko saat menjadikan
Batu sebagai daerah otonom.
1
H. Rudi & Sujono Sujono Djoner merupakan PAN,
Hanura,
Djonet
manager dari Paul Sastro.
Nasdem
Sumber: transisi.org
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa ternyata relasi oligarki tidak
hanya dibangun oleh trah Rumpoko, tetapi juga terdapat orang luar yang memiliki
relasi atau kedekatan. Lalu, bagaimana Eddy Rumpoko dapat bertahan dan tetap
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menjalin relasi oligarki dengan Paul Sastro? Hal tersebut bisa dilihat jika Paul
Sastro selaku oligark yang bermain dibelakang layar berusaha untuk tetap
mempertahankan kekayaannya. Sehingga, dia tidak hanya membangun relasi
dengan Eddy Rumpoko dan Dewanti Rumpoko, akan tetapi Paul Sastro juga
membangun relasi dengan pasangan calon lain agar tetap dapat mempertahankan
kekayaannya. Jika diliat dari sisi Eddy Rumpoko, dia merupakan oligark sekaligus
penguasa pemerintahan. Ketika pilkada Kota Batu dan peristiwa OTT yang
dialaminya, dia merasa status dia di Kota Batu akan terancam. Oleh karena itu, dia
menggunakan Dewanti Rumpoko untuk menggantikannya mempimpin Kota Batu
sehingga menghasilkan politik dinasti di Kota Batu. Sehingga relasi yang dibangun
masih tetap terjaga.

5.5 Dampak Hegemoni Elit Oligarki
Berdasarkan pemaparan pada sub-bab sebelumnya mengenai struktur oligarki yang
terbentuk di Kota Batu, maka hal tersebut menimbulkan berbagai macam dampak
negatif yang merugikan masyarakat Kota Batu. Penjelasan mengenai berbagai
macam dampak tersebut akan dijelaskan pada sub-bab berikut ini:
5.5.1 Dampak Kebijakan Eddy Rumpoko
Dengan adanya relasi pengusaha dan pemerintah yang berawal dari era
kepemimpinan Eddy Rumpoko dan kemudian dilanjutkan kepada kepemimpinan
Dewanti Rumpoko, maka muncullah dampak kebijakan yang terjadi. Pada awal
mula Kota Batu berdiri, Kota Batu merupakan Kota dengan mata pencaharian
utama adalah sebagai petani, kemudian ketika Eddy Rumpoko menjabat sebagai
Wali Kota, maka Kota Batu beralih fokusnya menjadi pariwisata.
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Jika dilihat dari kondisi Kota Batu memang kondisi alamnya sangat
menunjang sebagai sektor pariwisata. Batu memiliki banyak ekologi yang memiliki
nilai jual yang dapat bersaing di kancah internasional. Seiring dengan pemekaran
wilayah Kota Batu, serta relasi bisnis-politik yang dibangun adalah dari segi
pariwisata maka banyak perubahan di Kota Batu yang menunjang perkembangan
pariwisata.
Jika melihat dampak dari kebijakan-kebjakan Eddy Rumpoko, maka perlu
melihat visi dan misi Kota Batu. Adapun visi dan misi Kota Batu adalah “Kota Batu
sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional”.73 Dengan adanya
visi dan misi tersebut, tentu semua kebijakan yang ada di Kota Batu akan berfokus
kepada pariwisata. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota
Batu memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mendorong pertumbuhan investasi di sektor pertanian, pariwisata, industri
kecil/kerajinan dan jasa perdagangan.
2. Mengembangkan dan menata agrowisata secara terpadu berbasis pada
kelestarian hidup.
3. Mensinergikan antara usaha ekonomi lemah, koperasi dengan dunia usaha
(pariwisata).
4. Meningkatkan produksi pertanian dan mengembangkan produk unggulan
sesuai dengan potensi wilayah.
5. Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk lokal sesuai dengan
standar mutu.
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Kota Batu dalam Angka, dalam Shofar Muqsith Amra Gayendra, Op Cit., hal. 62.
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6. Penyusunan pentaan ruang kawasan pertanian (agropolitan) dan kawasan
wisata.74
Kepentingan pribadi juga tidak luput dari kepentingan pemerintah dalam
membuat kebijakan. Beragamnya kepentingan menjadi perhatian ke arah aman
pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini maka pemerintah Kota Batu
condong ke arah investor. Sehingga dengan adanya kebijakan yang condong pada
kepada investor terdapat dampak dan yang dirugikan. Dengan adanya relasi dengan
Paul Sastro mendorong pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan industri
ekowisata di Kota Batu. Akan tetapi, tidak selamanya kebijakan-kebijakan yang
berpihak kepada investor tersebut menguntungkan masyarakat Kota Batu. Berikut
adalah beberapa kerugian dan pelanggaran terhadap kebijakan Eddy Rumpoko:
A. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dengan adanya relasi
antara Eddy Rumpoko dengan Paul Sastro, terdapat banyak kemudahan bagi Paul
Sastro dalam mengembangkan bisnisnya di Kota Batu. Berdasarkan hasil studi
pustaka dan wawancara dengan berbagai narasumber, terdapat pelanggaran
terhadap peraturan daerah demi pembangunan wisata-wisata buatan milik Paul
Sastro. Salah satu contohnya adalah kasus Umbul Gemulo di mana kasus tersebut
menjelaskan bahwa bangunan hotel yang tidak lebih dari 200 meter dengan sumber
mata air seharusnya tidak diizinkan untuk dibangun. Tetapi kenyataannya hotelhotel milik swasta berdiri dan menyalahi aturan kebijakan.
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M. Agus Krisno Budiyanto (2010), Teknik Pengembangan Industri Ekowisata Kota Batu Provinsi
Jawa Timur dalam Perspektif Kebijakan, Jurnal Teknik Industri, hal. 37.
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Contoh lain adalah di daerah Kecamata Junrejo menjadi tempat
perkembangan industri pariwisata karena daerah tersebut adalah daerah kering
dibawah kaki Gunung Panderman. Gunung Panderman merupakan gunung tidak
aktif yang tidak memiliki sumber daya dan kultur tanah sebaik Kecamatan Bumiaji,
maka tidak heran bila wilayah Bumiaji dijadikan tempat konservasi dan lahan
pertanian seperti dalam Perda No. 7 Tahun 2011 menyebutkan daerah hutan lindung
dan wilayah konservasi Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf
a meliputi75:
a. Hutan lindung wilayah kota meliputi:
1. hutan lindung di Kecamatan Bumiaji, meliputi Desa Sumber Brantas dan
Desa Tulungrejo (G. Anjasmoro, G. Kembar, G. Rawung, G Jeruk, G.
Kerubung), Desa Sumbergondo (G. Arjuno, G. Kerubung, G. Preteng),
Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Gunung Sari dan Desa Giripurno.
2.

hutan lindung di Kecamatan Batu, meliputi Desa Oro-oro Ombo (G.
Penderman, G. Bokong), Desa Pesanggrahan (G. Punuk Sapi), Kelurahan
Songgokerto dan Desa Sumberejo (G. Banyak/Kitiran) hutan lindung di
Kecamatan Junrejo, meliputi Desa Tlekung (Gunung Panderman).

b. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan
jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
c. Dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka di hutan
lindung.
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Peraturan Daerah Kota Batu nomor 7 Tahun 2011.
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Akan tetapi, pada kenyataannya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo terjadi
pembangunan Predator Fun Park yang merupakan tempat wisata milik Paul Sastro.
Padahal hal tersebut dilarang oleh Perda Kota Batu. Menurut berita dari Malang
Today, Predator Fun Park semenjak berdiri pada tahun 2016 hingga saat ini belum
melengkapi segenap prosedur perizinan yang ada. Hingga saat ini, Predator Fun
Park hanya memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tanda Daftar
Pariwisata (TDP) dan Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP) yang baru terbit pada
tahun 2016.76
Kemudian di Kecamatan Batu Desa Oro-oro Ombo terdapat pembangunan
tempat wisata Batu Night Spectacular (BNS) yang berdasarkan peraturan daerah
nomor 7 tahun 2011 juga merupakan kawasan hutan lindung. Berdasarkan hasil
studi pustaka dari artikel Simpul Demokrasi diketahui bahwa pembangunan BNS
dirasa merugikan warga desa. Pembangunan BNS yang berada di kawasan Oro-oro
ombo

tersebut

tidak

diimbangi

dengan

pembangunan

ekologi

untuk

keberlangsungan alam di Kota Batu.77 Selain itu, pembangunan Jatim Park 3 yang
terletak di Jalan Soekarno, Beji juga bertentangan dengan Perda Kota Batu No. 7
tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilaayh 2010-2030, UU No. 32
tahung 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
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https://malangtoday.net/malang-raya/batu/mcw-beber-maladministrasi-perizinan-predator-funpark/. Diakses tanggal 17 Februari 2018 pukul 15.24.
http://www.sd.averroes.or.id/batu-night-spectacular.html. Diakses tanggal 17 Februari 2018
pukul 15.48 WIB.
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Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi
Pariwisata Berkelanjutan.78
Jatim Park, predator fun park. Orang itu tanah Bengkok kok dijadikan
pariwisata. Pernah saya demo, padahal tidak ada izinya sama sekali,
DPRD pemerintah tidak berani menstop, gayanya Cuma “wes pokoke”
saja, responnya Cuma akan segera diurus, segera idurus selalu. Tanah itu
kan tanah subur, tanah ijo malah dibangun bangunan. Setahu saya ada dua
tanah bengokok yaitu Predator Fun Park dan BNS. Itu yang dibangun
pariwisata oleh pemerintah.79
Contohnya predator fun park yang diresmikan tanggal 18 juni 2015 tapi
izinnya belakangan. Banyak beberapa tempat yng izinnya belakangan.
Modusnya adalah pemberian izin dan keringanan pajak pariwisata.
Keringanan pajak yang diberikan kepada Jatim Park group yang diduga 54
milyar (24 milyar kepada Jatim Park 1 ga bayar pajak). Yang ini menurut
saya adalah bentuk kompensasi.80
B. Pelanggaran Pajak Daerah
Relasi yang terjadi pada pemerintah Kota Batu dengan Pengusaha salah satunya
adalah dimudahkannya pembayaran pajak oleh pemerintah Kota Batu. Hal tersebut
dapat dilihat dari berita di Surya News Malang pada tanggal 1 November 2017 jika
Jatim Park group memiliki hutang tidak membayar pajak sebesar 25 Miliar, dan
menurut pihak dari Jatim Park group hal tersebut sangat memberatkan karena tidak
sesuai dengan omset.81 Hal tersebut juga dikatakan oleh pihak Malang Corruption
Watch, berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa pemerintah Kota Batu
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https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3698907/warga-kota-batu-kecam-penebangan-pohondi-jatim-park-3. Diakses tanggal 18 Februari 2018 pukul 10.25 WIB.
79
Wawancara dengan Dayat, petani di Kota Batu pada bulan Oktober 2014. Dalam wawancara
tersebut membahas mengenai pembangunan Predator Fun Park di Kecamatan Junrejo.
80
Hasil wawancara dengan Bayu, Malang Corruption Watch pada bulan Januari 2018 mengenai
oligarki di Kota Batu.
81
http://suryamalang.tribunnews.com/2017/11/01/punya-utang-pajak-sebesar-rp-25-m-tapi-jatimpark-grup-tak-mau-bayar . Diakses tanggal 17 Februari 2018 pukul 16.24.
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sengaja memberikan keringanan pajak yang diduga sebesar 54 miliar dan 24
miliarnya untuk Jatim Park 1 sebagai bentuk kompensasi.82
5.5.2 Dampak Terhadap Perubahan Tata Ruang Kota Batu
Berdasarkan penjabaran pada paragraf sebelumnya, dampak dari kebijakan Eddy
Rumpoko adalah terjadinya pergeseran tata ruang Kota Batu. Hal tersebut
dikarenakan banyaknya pembangunan-pembangunan tempat wisata buatan yang
tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang ada terkait tata ruang Kota Batu.
Seperti yang sudah dijelsakan pada sub-bab sebelumnya, jika terdapat banyak
pelanggaran yang dilakukan pihak Jatim Park Group dalam pembangunan
bisnisnya. Dapat dilihat jika Kota Batu saat ini telah memanfaatkan segala sumber
daya alam yang ada sebagai pembentukan ruang kapitalis dan untuk meningkatkan
perekonomian perorangan. Demi mempertahankan kekayaan milik Paul Sastro
serta trah Rumpoko, lewat relasi yang dibangun pula, mereka telah banyak
mengabaikan aspek lingkungan serta alam sehingga banyak terjadinya perubahan
alih fungsi lahan di Kota Batu.
Terjadinya pergeseran tata ruang yang ada di Kota Batu dan hilangnya
sumber mata air, terdapat banyak pencemaran dan limbah udara di mana-mana
merupakan gambaran Kota Batu saat ini. Padahal, dahulu Kota Batu merupakan
Kota yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi sekarang terdapat banyak sekali
permasalahan mengenai hal tersebut. Menurut laporan Status Lingkungan Hidup
Daerah (SLHD) Kualitas air dalam kategori sangat kurang yaitu 51,67.
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Hasil wawancara dengan Bayu, Malang Corruption Watch pada bulan Januari 2018 mengenai
oligarki di Kota Batu.
83
https://mcw-malang.org/2017/05/16/krisis-ekologi-kota-batu-dan-dampak-sosialnya/. Diakses
tanggal 18 Februari 2018 pukul 11.58.
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Sebelumnya, menurut SLHD tahun 2014 terdapat penurunan jumlah sumber mata
air Kota Batu dari 109 pada tahun 2099 menjadi 57 pada tahun 2011, hingga 70%
lahan pertanian apel.84
Dulu kawasan Bumiaji adalah kawasan yang bagus pertaniannya sekarang
apel malang makin busuk, sumber mata air makin sedikit. Kawasan pertanian di
Batu makin sedikit. Sehingga rencana tata ruang kota batu akan dirubah. Jika
seharusnya tahun 2021 di tahun 2018 sudah akan dirubah untuk mengakomodir
beberapa tempat. 85 Menurut Walhi Jawa Timur, dari 111 sumber mata air yang
pernah tercatat, saat ini hanya tersisa 57 mata air. Hilangnya sumber mata air
tersebut mulai terjadi pada tahun 2001 setelah Batu ditetapkan sebagai Kota. 86
Menurutnya, paling besar adalah dampak dari wisata buatan seperti Museum
Angkut, Jatim Park, dan berbagai macam hotel.87 Kerusakan Daerah Aliran Sungai
(DAS) Brantas di Kota Batu juga menjadi permasalahan. Penggunaan lahan yang
mengabaikan peraturan konservasi tanah dan air, kebijakan pemerintah yang tidak
memperhatikan sungai, dan apatisnya warga Kota Batu adalah penyebabnya. 88
Padahal, Sungai Brantas yang ada di Kota Batu adalah awal mula atau sumber mata
air di Jawa Timur. Bayangkan jika mata air ini tercemar tentu akan berdampak
terhadap aliran sungai yang ada di Jawa Timur.
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Ibid.
Hasil wawancara dengan Bayu, Malang Corruption Watch pada bulan Januari 2018.
86
http://walhijatim.or.id/2017/01/pelestarian-lingkungan-di-jawa-timur-terhimpit-regulasi/. Diakses
tanggal 18 Februari 2018 pukul 10.05.
87
Ibid.
88
Tri Sulistyaningsih, Sulardi, dan Sunarto (2017), Problems in Upper Brantas Watershed
Governance: A Case Study in Batu, Indonesia, Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, hal. 26.
85
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Selain itu setiap libur akhir pekan atau libur wisata maka dapat dijumpai
kemacetan yang luar biasa. Ditambah lagi, dengan adanya pembangunan Jatim Park
3 yang berlokasi di Jalan Soekarno Kota Batu. Seperti yang diketahui, Jalan Raya
Soekarno merupakan jalan utama arus masuk dan balik dari Kota Malang,
kemudian tidak jauh dari Jatim Park 3 terdapat Jatim Park 2, Museum Satwa, serta
BNS sehingga dapat dilihat akan terjadi kemacetan yang sangat parah jika
banyaknya pengunjung saat musim liburan. Berdasarkan data-data tersebut dapat
dilihat bahwa terdapat terjadinya pengalihfungsian lahan yang awalnya adalah
sebagai pertanian pangan diganti sebagai ruang kapitalis untuk meraih keuntungan
semata bagi rantai oligarki Eddy Rumpoko. Sehingga masyarakat Kota Batu asli
yang mayoritas sebagai petani yang akan dirugikan.
5.5.3 Dampak Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi
Dengan adanya relasi oligarki yang terjadi oleh pengusaha dan pemerintah di Kota
Batu maka akan timbul pula dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang
terjadi di masyarakat Kota Batu. Dalam dampak ekonomi dapat dilihat Kota Batu
telah terjadi perubahan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Industri Pariwisata ini
masyarakat tidak lagi berpikir untuk bercocok tanan atau bertani melakinkan
sebagai pedagang atau buruh pabrik. Sehingga dapat dikatakan jika regenerasi
sebagai petani menjadi sulit. Ditambah lagi, upah yang tidak menentu ketika
menajdi petani. Belum lagi perubahan alih fungsi lahan yang membuat petani
semakin sulit untuk melakukan pekerjaannya. Fakta-fakta ini menunjukkan jika
petani yang dirugikan dan investor dalam rantai oligarki di Kota Batu yang
diuntungkan.
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Seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, terjadinya
perubahan alihfungsi lahan Kota Batu tidak hanya berdampak pada lingkungan
yang ada di Kota Batu. Masalah lain yang muncul adalah hilangnya lapangan
pekerjaan bagi petani dan peternak, berkurangnya produksi pertanian, harga barang
pokok yang meningkat, tuntutan kenaikan upah kerja, munculnya PHK sehingga
meningkatnya pengangguran. 89 Hal tersebut dapat dikatakan jika Kota Batu
mengalami culture shock. Kota Batu yang awalnya berbasis pada pertanian pangan
tiba-tiba berubah menjadi pariwisata, otomatis masyarakat yang notabennya adalah
petani belum siap mengalami perubahan ini. Dampak tersebut akhirnya meluas
hingga ke dunia pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu tahun 2016
penduduk Kota Batu yang tamat pendidikan SLTA sebesar 26.38% dan hanya 10%
yang melanjutkan ke perguruan tinggi.90 Hal tersebut dikarenakan meningkatnya
tuntutan perekonomian rumah tangga sehingga banyak masyarakat Kota Batu yang
berusia produktif (15-64 tahun) memilih untuk menjadi penjaga loket, petugas
kebersihan, penjaga kios di tempat wisata yang ada di Kota Batu.91
Berdasarkan akan hal tersebut, dampak dari rantai oligarki ini adalah
terjadinya kesenjangan sosial antara kaum elit dan masyarakat menengah ke bawah.
Masyarakat kaum elit akan semakin kaya dan masyarakat kaum menengah ke
bawah akan semakin susah. Berikut adalah analisis perbandingan harta kekayaan
oligark dengan mayoritas warga Kota Batu kelas menengah ke bawah.
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https://mcw-malang.org/2017/05/16/krisis-ekologi-kota-batu-dan-dampak-sosialnya/.
Ibid.
91
Ibid.
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Tabel 5.6: Perbandingan Kekayaan Oligark dengan Mayoritas Warga Batu
Nama
Total Kekayaan Jumlah
Asumsi
Eddy
Rp
Rp 18.797.293.628 Jika pendapatan rata-rata
Rumpoko 18.797.293.628
Rp 23.533.574.666 petani kecil berkisar Rp
Dewanti
Rp
Rp 42.330.868.294 750.000 per bulan, maka
untuk menyamai kekayaan
Rumpoko 23.5333.574.666
total Eddy Rumpoko dan
Dewanti
Rumpoko
membutuhkan waktu selama
4.703 tahun.
Dengan hitungan:
42.330.868.294
dibagi
9.000.000 (pendapatan per
tahun petani).
Paul
Aset berupa tanah Seluas 46.0 hektar Jika diasumsikan masingSastro
di Kota Batu
(460.300m2)
masing Kepala Keluarga di
Batu memiliki luas tempat
tinggal 100 meter persegi,
maka total luas tanah yang
dimiliki Paul Sastro setara
dengan jumlah rata-rata luas
tanah yang dimiliki oleh
4.603 Kepala Keluarga yang
bertempat tinggal di Kota
Batu.
Sumber: transisi.org
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat jika terdapat kesenjangan yang
begitu lebar antara para elit di Kota Batu dengan masyarakat biasa. Mengacu pada
strutur sosial masyarakat Kota Batu dan tabel persebaran kesenjangan sosial
tersebut maka akan sangat sulit bahkan dapat dikatakan tidak mungkin bagi
masyarakat Kota Batu untuk dapat mengimbangi kekayaan para elit Kota Batu.
Perubahan alihfungsi Kota Batu tidak serta merta menguntungkan masyarakat.
Harga tiket wahana wisata yang ada di Kota Batu, bagi masyarakat Kota Batu juga
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masuh cenderung mahal sehingga sangat sedikit masyarakat Kota Batu yang dapat
menikmati langsung wisata-wisata buatan yang ada di Kota Batu. Dengan
terciptanya kesenjangan sosial tersebut, sesuai dengan teori yang dikatakan oleh
Winters yaitu fenomena oligarki merupakan ciri formasi sosial manapun yang
senantiasa ditandai dengan kesenjangan distribusi sumber daya material yang
sangat ekstrem.92

92

Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky (2014), Melampaui Oligarki? Jurnal Prisma Vol. 33 No.1,
hal. 6.
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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berawal dari adanya pergeseran bentuk pemerintahan yang semula terpusat pada
pemerintah pusat dan berganti menjadi pola desentralisasi daerah, maka munculah
beragam dinamika politik daerah. Dengan adanya desetralisasi, maka besarnya
peluang pebisnis untuk mempermudah usaha mereka lewat relasi bisnis dan politik.
Dengan adanya fakta tersebutlah yang menjadi awal mula oligarki di Indonesia.
Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya dan tinjauan teori yang sudah
ada, pada tulisan ini penulis menggunakan teori Hukum Besi Oligarki menurut
Robert Michels dan teori Oligarki dari Jeffrey Winters. Dalam teori Hukum Besi
Oligarki yang dijabarkan oleh Michels masih belum bisa untuk membahas
penelitian ini dikarenakan dalam kondisi Kota Batu tidak hanya sektor partai politik
yang dikuasai oleh elit. Jika dilihat Eddy Rumpoko sang Wali Kota Batu juga
mempertahankan kekayaannya lewat kekuasaannya sehingga perlu adanya teori
dari Jeffery Winters.
Dalam melihat teori Robert Michels mengenai Hukum Besi Oligarki, teori
ini hanya menjelaskan bagaiman konsep oligarki bisa terjadi dalam setiap partai
politik dan lembaga politik. Sehingga dalam setiap struktur masyarakat pasti
terdapat kaum minoritas yang akan mendominasi, hal tersebutlah yang akan
memunculkan adanya oligarki. Akan tetapi, teori Michels masih sekedar bagaimana
konsep oligarki dapat muncul di dalam suatu pemerintahan. Sehingga dapat
dikatakan jika teori ini merupakan sebuat varian konsep mengenai oligarki.
Kemudian pada tahun 2011 muncul teori oligari milik Jeffrey Winters. Dalam teori
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ini dijelaskan bagaimana perbedaan oligarki dan oligark serta bagaimana proses
pertahanan kekayaan antara oligark. Oleh karena itu, teori Winters dapat
melengkapi teori Michels terkait bagaimana para oligark dapat mempertahankan
kekayaannya dan apa yang membedakan elit dengan oligark.
Hal tersebut dikarenakan dalam teori Hukum Besi Oligarki hanya berfokus
pada partai politik akan selalu dikuasai oleh segelintir elit. Elit dalam teori ini masih
belum jelas untuk menjelaskan mengenai konsep oligarki sehingga dengan adanya
teori Winters lebih memperjelas bagaimana gambaran oligarki di Kota Batu. Dalam
hal ini oligark adalah Paul Sastro yang merupakan pemilik dari Jatim Park Group
sedangkan Eddy Rumpoko adalah

seorang Political Entrepreneurs yang

menggunakan kekuasaannya di Kota Batu sebagai salah satu bentuk untuk
mempertahankan kekayaan dia. Dalam mempertahankan kekayaannya, Eddy
Rumpoko juga mendirikan dinasti politik yaitu Dewanti Rumpoko yang
melanjutkan kepemimpinan Eddy Rumpoko.
Dalam melihat fenomena oligarki di Kota Batu, berawal dari tahun 2007 di
mana Eddy Rumpoko menjabat sebagai Wali Kota Batu. Saat itu Eddy Rumpoko
memiliki fokus untuk meningkatkan industri pariwisata. Relasi bisnis politik antara
Eddy Rumpoko dan Paul Sastro mulai terbentuk ketika Kota Batu memiliki
branding Shining Batu. Melalui relasi yang sudah dibangun dari ayah Eddy
Rumpoko, Paul Sastro dengan mudahnya memperoleh izin untuk membangun
bisnis di Kota Batu. Pada saat itulah Paul Sastro memulai bisnisnya dengan
membangun berbagai wahana buatan yang termasuk ke dalam Jatim Park Group.
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Dalam relasi atau aliansi bisnis politik tersebut, terdapat simbiosis
mutualisme atau hubungan timbal balik antara oligark dengan elit politik. Dalam
hal ini Paul Sastro selaku oligark memberikan kekayaannya kepada Eddy Rumpoko
untuk dukungan finansial bagi kepentingan politik Eddy dan Dewanti Rumpoko.
Contohnya adalah dana untuk kampanye dalam pemenangan Dewanti Rumpoko
dan Punjul Santoso yang juga disokong oleh Paul Sastro. Sebagai bentuk timbal
baliknya, Pemerintah Kota Batu memberikan izin kemudahan serta keringanan
pajak bagi Paul Sastro untuk mendirikan tempat di Kota Batu. Agar Eddy Rumpoko
dapat tetap mempertahankan kekuasaan dan kekayaan, maka dia memberikan
kepemimpinan Kota Batu kepada sang istri yaitu Dewanti Rumpoko. strategi
tersebut digunakan dalam rangka mempertahankan relasi yang telah lama dibangun
antara Eddy Rumpoko dan Paul Sastro.
Dengan adanya rantai oligarki yang sudah terjalin sejak tahun 2007, maka
banyak dampak yang ditimbulkan di Kota Batu. Diawali dengan kebijakan dari
Eddy Rumpoko yang selalu berpihak kepada para investor, pelanggaranpelanggaran mengenai praturan daerah tentang tata ruang, dan perubahan alih
fungsi tata ruang Kota Batu. Dahulu Kota Batu adalah kota agropolitan dengan
petani sebagai sumber utamanya telah berganti menjadi ekowisata. Selain itu,
dmapak dalam sosial ekonomi juga terjadi perubahan lapangan pekerjaan yang
semula petani beralih menjadi pedagang atau jasa. Hal tersebut menjadi sulitnya
regenerasi petani ditambah dengan perubahan alih fungsi lahan. Dampak terakhir
yang terlihat adalah terjadinya ketimpangan sosial. Ketika kaum elit akan semakin
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kaya dan kaum masyarakat menengah ke bawah akan semakin merugi. Dalam hal
ini jelas rantaian oligarki Kota Batu yang akan diuntungkan.
Berdasarkan pada pemaparan tersebut, ketika menggurita dan rapihnya
cengkraman oligarki di Kota Batu. Menurut Winters dalam teorinya, oligarki akan
selalu ada dan menghantui Indonesia. Hal itu merupakan dampak dari sistem
otonomi daerah di Indonesia. Salah satu cara untuk memutus rantai oligarki di
Indonesia adalah dengan adanya revolusi dari masyarakat Indonesia.

6.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat
beberapa hal hasil temuan penulis yang tidak dijelaskan secara rinci. Hal tersebut
adalah dampak dari adanya oligarki di Kota Batu. Sehingga untuk penyempurnaan
penelitian mengenai Kota Batu perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai
dampak yang ditimbulkan.
Terdapat beberapa dampak yang belum secara rinci disebutkan pada
penelitian ini antara lain dampak dari adanya kebijakan Eddy Rumpoko, dampak
terhadap perubahan tata ruang Kota Batu, dan dampak terhadap kehidupan sosial
dan ekonomi. Oleh karena itu, rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya
adalah melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan dampak-dampak yang
muncul dari oligarki di Kota Batu.
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LAMPIRAN
Transkrip Wawancara
Petani (yang terkena dampak pemerintahan Kota Batu)

No.
1.

2.

3.

4.

Dayat
Pertanyaan

Petani Desa Junrejo
Jawaban

Sejak kapan anda
melawan
dengan
Rumpuko ?

mulai Sejak dia tersandung kasus ijazah palsu,
Eddy kan dia tidak punya ijazah sejak sidang
PTUN itu. Dia kan lolos sejak ada hakim
yang banyak kasus itu, lupa saya
namanya. Sejak dulu memang tidak suka
dengan sikapnya.
Menurut bapak, pemerintahan Wong-wong kan batu sebenarnya apatis,
Eddy Rumpoko bagaimana? kasihan sebenarnya, sekarang yang bikin
Misalnya birokrasi?
buruk kan sejak masuk sistem ibaratnya
masuk ke sistem perampok, orang baik
kalau masuk sistem perampok ya jadi
perampok. Kepala dinas aja banyak yang
nangis takut karena mark up anggaran
barang, mark up anggaran negara.
Waduh, nemen bobroknya.
Tapi, orang luar memandang Itu pariwisata punyanya siapa? Itu
Batu adalah kota yang megah punyanya Sastro bukan punya wong
dan pariwisatanya yang luar Batu, wong Batu cuma dapat macetnya
biasa?
saja. Dia (Sastro) pajaknya saja tidak
bayar 55 Miliar, sekarang bengkak lagi
tapi saya kurang tahu pastinya. Mungkin
juga dia minta amnesti pajak, entah lolos
atau tidak.
Pemerintah tidak mau
menekan lebih, karena sudah lingkaran
Eddy Rumpuko. DPRD tidak berani
banyak bicara.
Petani kok mau jual tanahnya? Sekarang ngomong petani itu repot,
petani sekarang tidak bisa diandalkan,
barang impor masuk terus petani
menjadi korban. Bawang harganya 5
ribu, bibitnya 40 ribu, rugi lalu pinjam
uang bank dan dia tidak bisa memutar
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5.

6.

uang tersebut tiap hari hutangnya
bertambah. Lama kelmaaan tanahnya ya
harus
dijual.
Apalagi
sekarang
pariwisata, tanah kan banter permeter 2
juta, 5 juta. Tapi kan yang invest
banyakanya Sidoarjo dan Surabaya,
daerah panas-panas larinya ke Batu,
misal di daerah Tlengkung setahu saya
bukan milk orang Batu. Banyak orang
Batu yang mengeluh, ini sebenarnya
wisatanya siapa? Wistanya Sastro, ta?
Jatim Park, predator fun park. Orang itu
tanah
Bengkok
kok
dijadikan
pariwisata. Pernah saya demo, padahal
tidak ada izinya sama sekali, DPRD
pemerintah tidak berani menstop,
gayanya Cuma “wes pokoke” saja,
responnya Cuma akan segera diurus,
segera diurus selalu. Tanah itu kan tanah
subur, tanah ijo malah dibangun
bangunan.
Kira-kira berapa persen tanah Setahu saya ada dua tanah bengokok
bengkok
yang
dibangun yaitu Predator Fun Park dan BNS. Itu
yang
dibangun
pariwisata
oleh
semacam
pariwisata
oleh
pemerintah. Tapi, persennya saya belum
Eddy?
tahu.
Biasanya orang Batu tanahnya Sakniki digalakan proda, prona untuk
sertifikat, tapi tidak banyak menyentuh.
ada sertifikat tanah?
Banyak yang tidak memilki sertifikat, di
Junrejo hanya punya 20% tanah yang
bersertifikat. Rata-rata petok D. Saya
sekarang mengawal pengadaan tanah
untuk gedung UIN yang mau di bangun
di Batu, itu kan salah. Hukum kita
sekarang masuk angin, hukum yang
penting ada uang. Banyak persoalnya.
Orang Eddy Rumpuko juga dibermain,
namanya Samsul (yang sekarang sudah
dipenjara karena kasus UIN tersebut).
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7.

Aslinya

masyarakat

Batu

menurut Bapak suka atau tidak
dengan Rumpoko?

8.

Banyak hotel bangunan baru,
investor banyak yang masuk.
Menurut bapak bagaimana
Pak?

9.

Apa kontribusi Eddy Rumpoko
untuk desa?

Negara mengeluarkan uang tapi tidak
sesuai dengan tanah yang didapatkan,
kan banyak orang yang tidak merasa
menjual tanahnya tapi kaget tahu-tahu
tanahnya sudah ditransaksi. Saya
mendampingi orang-orang terkait tanah
tersebut hingga sampai BPN.
Aslinya orang batu apatis, entah
pemerintah salah tidak salah yasudah
menerima saja. Asal subur tanahnya,
sudah cukup saja. Batu sudah parah,
orang tidak bagus pun bisa masuk ke
pemerintah Eddy rumpuko, tidak bisa
jadi PNS meski dia lulusan terbaik.
Pemerintahanya amburadul.
Wong-wong kan tidak mempikirkan
nasib kedepannya. Lama-lama kayak
betawi, penduduk aslinya bergeser. Di
sini sudah dapat dibaca tanahnya kan
sudah di beli sama orang-orang jauh.
Anehnya, di Batu pajak bumi bangunan
dinaikkan tiga kali lipat (100 ribu jadi
400 ribu), tapi desa ya kok aneh kok
malah ga protes. Desa diberikan 450
juta, dibelikan motor untuk desa pas
pemilihan
kemarin,
muluskan
pencolanan Istrinya kemarin. Pajak
dinaikan terus buat dibelikan motor desa.
Motor plat merah, tiap desa diberi.
Ya tidak bagus. Orang walikota
sebodoh-bodonya kan cuma bagi-bagi
uang aja semua orang juga bisa, (dari
APBD) juga anggaran desa Cuma splitsplit saja. Uang pribdi juga ga mungkin,
malah dia yang mengeruk proyek, fee
nya sekian persen, yang mengasih paijon
(komisi) terlebih dahulu investor itu
yang dapat proyeknya. Di JTV dia
pernah bilang, sistemnya dia kan tiap
proyek di komisi dulu, misal proyek
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10.

11.

senilai 200 juta, dia komisian 20% dari
nilai proyek tersebut. 200 juta setor 20
persennya terlebih dahulu ke Eddy. Dia
kena OTT kemarin juga kayak gitu,
misal pas Meubeler itu kan juga dia narik
paijon dulu.
Kalau data otentiknya keluar, pasti udah
kejerat semua. Di dalam (pemerintah
Batu) kan ada plot proyek, buat jalan,
buat rumah anggek, buat rumah kompos,
buat saluran, nilai-nilanya kan ketemu,
misal pagu-nya 200 juta, yang masuk ke
Eddy 20 juta, ntar yang nggarap ada
namanya. Tapi, masuknya dimanipulasi
ke Kepal Dinas, bukan ke Eddy
langsung. Mana jatah saya, kamu tak
beri kucuran berapa miliyar kamu harus
setor saya segini, kira-kira seperti itu.
dan itu berlaku untuk semua investor,
kalau Sastro cuma dimuluskan dalam hal
perijinan. Jalan ketempat wisatanya
Sastro di muluskan. Kurang ajar
memang.
Dan pertaniannya bagaimana Kamuflase perkara organik. Pemerintah
Pak?
gak bisa mengawal. Coba pemerintah
buka kios di daerah Batu atas tapi petani
gak dapet apa-apa.
Kalo dananya bagaimana Pak? Iya, kan kelompok tani dibantu. Ya gak
bisa. Kimia sama organik kalah lah
penyakitnya di organik udah kebal. Gak
tau, mek e ya dikasih bibit-bibit. Kadang
hanya untunk kepentingan proyek.
Makanya petani jadi korban, saya lawan
dinas pertanian dia gak berani. Pokoknya
kalo dinas hanya untuk kepentingan
proyek. Akhirnya ya saya tuntut itu dinas
pertanan, tapi gak berani. Sebenernya
dinas kasihan, posisi dinas tertekan.
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12.

13.

14.

Tapi Bapak senang apa tidak Ya gak dapet apa-apa masyarakat dapet
pariwisata
di
Batu macetnya doang. Ekonomi dikuasai
berkembang?
Sastro. Aku tau dikasih tau kalo itu di
genjet pajaknya. Pajaknya besar-besar.
Banyak proyek buat kepentingankepentingan. Kerjasamanya juga gak
jelas, pajak Sastro gak bayar 55 miliyar,
DPR gak berani. Ya gimana sih birokrat.
Ya masyarakat udah gak bisa
mengandalkan pemerintahan. Banyakbanyak impor petani jadi korban lagi.
Kalo ekonomi masyarakatnya Biasa aja. Mayasarakat dapet macetnya
bagaimana Pak?
aja. Dulu MCW sering undang tokoh tapi
sekarang gak pernah. Padahal kalo
diskusi lumayan ada perubahan dikit.
Dulu saya sempet ngelawan DPR, karena
dia perwakilan rakyat tapi kayak gitu.
Kalo money politics bagaimana Oh ya banyak. Masyarakat Batu kan
Pak?
apatis, jadi ya terima-terima aja. Dulu
saya sampe di kasih CC-TV di rumah ini
karena saya paling vokal di Batu sampe
dijaga polisi juga. Dikira mau gerakin
masyarakat. Ya kenapa Eddy Rumpoko
bisa menang 2 kali ya karena dikasih
duit. Orang Dewanti istrinya kasih uang
ya polisi diem aja kok. Jadi semua ya
udah pro semua, kalo ada lawan politik
kayak aku ya disoroti. Katanya aku
kerjasama dengan KPK ya aneh-aneh
aja.

Frony Nadliyin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSA)
Mas Khodir
LSM FNKSA
No.
Pertanyaan
Jawaban
1.
Menurut Mas Khodir, isu yang Perlu pendefiniasan kembali isu
dibawa Eddy Rumpoko itu populisme itu seprti apa? Kalau menurut
seperti apa?
saya pribadi populis itu kekuatan rakyat
dan mobilasi rakyat melauli kelompok.
Bisa dikatan bangunan di kota Batu itu
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2.

Dampak pembangunan hotel,
rumah makan, dan bangunan
wisata yang lain terhadap
aspek agraria?

3.

Dalam proses jual beli tanah di
Kota Batu dengan adanya
makelar tanah apakah ada
unsur pemaksaan pada warga?

sangat oligarki., rantai yang dibangun itu
asas kekeluargaan, penerusnya kan
setelah Eddy Dewanti Rumpuko. Isu
yang dominan sebenarnya kan isu dalam
hal pembangunan, yang selalu digadanggadang kan isu pertumbuhan PAD kota
Batu, bahwa pertumbuhan kota Batu
pernah tertinggi nomer tiga se-nasional.
Terjadi perubahan yang sangat besar
dalam aspek agraris, perubahan pola
penguasaan lahan sangat luar biasa.
Sebagaian wilayah di Batu tidak dimiliki
oleh orang Batu sendiri. Hampir
kepemilikannya itu dimiliki oleh orang
Surabaya sebanyak 50% berdasar riset
yang telah saya lakukan. Perubahan itu
karena memanag wilayah pariwisata,
maka tanah akan naik berdasar hukum
ekonomi (permintaan banyak, tapi
persedian sedikit) bahkan di wilayah
kecamatan Junrejo harga tanah 1
juta/meter. Rezim pemerintah dan
investor berkerjasama dengan makelar
tanah, sehingga punya andil besar dalam
pola pemilikan tanah.
Sebenarnya tidak ada pemaksaan, orangorang akan mudah tergiur dengan harga
yang tinggi sehingga mudah melepas
(tanahnya). Biasanya orang Junrejo
ketika sudah menjual tanahnya pada
orang (Surabaya), uang dari hasil tanah
tersebut akan dibelikan tanah lagi di
tempat lain misal di Kecamatan Dau
(uang hasil penjualan akan diputar untuk
tanah lagi) dalam konteks perubahan
kepemilikan di Batu. Apalagi di Batu
memang Invest modal tiak bisa dikontrol,
berdasar riset yang saya peroleh dari
dinas pelayanan terpadu mengenai
invesatsi mengenai capaian target msial
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4.

Kasat mata Batu memang
berkembang
luar
biasa.
Masyarakat
Batu
merasakannya atau tidak?

5.

Apakah benar rakyat Batu
tidak
membutuhkan
pemerintah?

300 juta targetnya dapatnya 1 miliar.
Tidak hanya investor yang mempunyai
andil cukup besar dalam perubahan di
Kota Batu, namun elit-elit desa juga
sangat berpengaruh karena punya peran
untuk membantu pelepasan tanah dan
mendapat insetif hampir 5% tiap berhasil
melepas sebuah tanah untuk bangunan
investasi (tapi nanti di kroscek lagi ke
Pak Dayat). Gambar tanah petok D
orang-orang Junrejo sudah di punyai
orang-orang Batu (sudah diterbitkan)
padahal ini kan rahasia. Takutnya nanti
orang-orang bisa memiliki data Petok D
dengan membuat sertifikat tanah sendiri.
Rantainya elit desa dan makelar.
Ya beberapa TIDAK bisa merasakan
langsung. Yang merasakan orang-orang
luar Batu. Banyak orang yang berjualan
bukan orang Batu, hanya segelintir saja.
Ya mungkin dampak ekonomi cuma satu
orang saja, kalau di pedesaan ya tidak
merasakan.
Seharusnya bisa begitu. Cumak kan kalau
tidak ada pemerintah kan ya bagaimana.
Pertama, pemerintah Batu kan dalam hal
perkebunan buah, sayur dan pertanian itu
kan bagus. Kedua, problem ahli fungsi
lahan menyisakan masalah misal di
Predator Fun Park dan Jatim Park 3 kan
belum punya AMDAL dan perizianan
namun pembangunan masih berjalan.
Banyak pembangunan tidak beraturan, ya
karena itu problem percepatan invesatasi
atau cost politik yang tinggi. Malah yang
unik, gemulo di bangun Raydja hotel,
ketika saya riset disana BAPEDA
mengelurkan untuk ijin pendirian
bungalo
namun,
ujung-ujungnya
dibangun hotel.
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6.

7.

8.

9.

Investasi sudah besar, apakah Mungkin stop sementara iya. Namun,
mungkin bisa?
ketika Dewanti menjabat tapi pasti lanjut
lagi. Arus oligarki dengan ditambah
biaya politik yang mahal dengan cara itu
(investor-inevestor yang dibutahkan),
kasus yang unik sebelum PILKADA ada
istilah Ngopi Bareng, tujuannya itu untuk
mengakampanyekan Dewanti ke elit-elit
desa dengan menggunakan uang dana
desa. Jadi, tiba-tiba dana desa ketika
turun sudah terpotong.
Cara Eddy Rumpoko dalam Daerah yang deket BNS (saya lupa
menekan gejolak perlawanan namanya) masyarakat pernah merasakan
di Kota Batu?
satu minggu tidak ada air padahal Batu
daerah tinggi, nah itu yang tidak
terekspos (masalah-masalah) itu cara
incumbent untuk menekan gejolakgejolak bisa dikondisikan. Hampir
masyarakat Batu itu orang-orangnya
Eddy Rumpuko, Ya walaupun ada itu
yang berani fight langsung vis a vis
dengan Eddy ya cuma Nawak Alam.
Maka dari itu, gejolak-gejolak di Kota
Batu bisa ditekan. Harusnya masyrakat
sadar bahwa kota Batu yang kita lihat
sedemikian rupa dibangun dengan cara
yang seperti apa tidak hanya melihat hasil
(kasus OTT)
Patron-klien di Batu itu siapa Jadi begini di Batu hari ini, bahkan orang
mas?
batu merasa yng punya Batu itu bukan
Eddy namun Sastro, pemilik Jatim Group
dan Sartika Group itu yang punya
pengaruh besar dalam kebijakan Eddy
Rumpuko, ya semua orang tahu Batu itu
punya dia (Sastro), pengaruh di Batu
cukup kuat.
Organisasi
massa
yang Oranganisasi yang masih menyokong
menopang Eddy di Kota Batu? adalah Pemuda Pancasila. Yang
memecah gerakan rakyat dan memasang
badan untuk Eddy Rumpuko ya mereka.
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10.

Rakyat Batu apakah benar
mendukung Eddy Rumpoko
sepenuhnya?

11.

Cara-cara mobilisasi dukungan
Eddy
Rumpoko
paling
dominan apa?

12.

Kalau mengenai CSR di Kota
Batu?

Itu karena Eddy adalah ketua Pemuda
Pancasila Batu, kan juga Pemuda
Pancasila pernah melakukan kongres
terbesar di Batu.
Sebenarnya tidak ada dukungan yang
besar dari publik, problem-nya orang
Batu adem ayem tidak ada gejolak yang
berarti. Misal ketika kampanye pilkada
kemarin calon dari temen-temen gerakan
kan dari Junrejo yang mengalami krisis
air waktu dialog, masyarakat malah
menanyakan berani bayar berapa untuk
suara. Kan ini aneh sudah krisis air tapi
masih
berpikiran
uang.
Sangat
transaksional sekali masyarkatnya.
Tetep elit-elit desa yang digunakan.
Kasus Gemulo kan juga banyak orangnya
Pak Eddy untuk mendukung berdirinya
hotel belum lagi ormas yang mendukung.
Saya menduga, bahwasannya makelar
juga menjadi jaringan mereka, yang
memperkuat
pemerintahan.
Sistem
makelar di sana jika investor tidak dapat
tanah di satu tempat, mereka kan
menginformiskan ke makelar lain untuk
mendapatkan
tanah
(saling
menginfokan).
Pariwisata memang tidak ada hanya
untuk mineral dan pertambangan. Setau
saya seperti itu. Tapi, mungkin Batu tidak
mengambil CSR dalam peluang
pembangunan ruang publik.

Panwaslu Kota Batu
Mas Yogi
No.
Pertanyaan
1.
Bagaimana Pasca Clientilisme?

Panwaslu Kota Batu
Jawaban
Jadi ini kan pasca OTT, bicara pasca
OTT hubungan sosial sekarang tidak ada
patron lagi. Udah ilang. Semuanya
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sedang mencari posisi dan lain
sebagainya. Sampai hari ini PLT wali
kota itu kan gak gelem tanda tangani
apapun, jadi anggaran dan sebagainya
dia main nama. Bagi orangnya Edy
Rumpoko, dia bermain sudah. Kalo
orang-orangnya mantan Edy Rumpoko,
dia bermain. Ya ini benar terbukti yang
menjebloskan jebakan OTT dan lain
sebagainya adalah wakil-wakilnya. Nah
karena kan otomatis ILPANG akan di
dongkrak, POSDA gak akan ditanda
tangani oleh dia. Nah ketemu kemaren
alasan seperti ini kenapa ya saya harus
main nama. Politiknya dia, bahwa saya
ini nanti akan naik. Ketika saya
katakanlah menandatangai anggaran apa
yang saya tandatangani itu akan
berakibat hukum, efeknya dia ketakutan
untuk menadatangani segala macam
dokumen. Terus pengadaan-pengadaan,
HUT itu hilang, itu sudah gak mau
menandatangani kecuali urunan bareng.
Ya itu loyalitas yang terjadi hari ini. Di
luar, aspek politik dan sebagainya itu
luar biasa wes kacau gak karu-karuan.
Nah artinya karena merasa Edy
Rumpoko sangan dominatif, dalam hal
apapun. Politik, ekonomi, bahkan
mematkan yang namanya merekamereka yang namanya oposan. Nah
sekarang beda. Teknisnya nanti pada
saat pilgub nanti sebelum dipilih.
Analisa kami seperti itu. Sehingga
termasuk dalam aspek ekonomi, aspek
investasi segala macem. Karena
hubungan dengan pengusaha atau pasar
katakanlah mereka yang deket secara
personal. Temen-temennya, jejaringnya
dulu itu yang memainkan. Bahkan saya
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2.

sempet ngomong isi ngonoya dulu tapi
masihan “pak kenapa sih yang namanya
Sastro (pemilik Jatim Park Grup) kok
suka sekali bercongkol di sini” dia itu
simple , dia itu memberikan ucapan
terima kasih pada bapak saya. Kita
bangga dulu Pak Sugionopun (namanya
Pak Sugiono Wali Kota Malang) dia
sangat akrab, Sastro itu sangat
mengidolakan lah Pak Sugiono itu
(bapaknya Eddy Rumpoko), saya
dibilangin Eddy Rumpko seperti itu. Jadi
kan itu indikasi bahwa personal.
Relasinya terbangun mungkin sejak
sebelum dia jadi walikota. Mungkin ya
relasinya
bapaknya,
anak-anak
temennya bapaknya. Itu relasi yang
terbangun.
Tapi yang paling dominan, Kalo selama ini, yang jelas ya relasi
relasi edy rumpoko dalam secara kasat masa ya pasar, atas nama
perspektif pasar atau partai investasi. Jadi semuanya bisa diberatkan.
politik atau gimana?
Karena dia menang semua disetiap
partai. Jadi jenjangnya gini, kerap kali
pengusaha yang mengatur walikota,
walikotanya yang secara politik yang
mengatur partai politik karena urusannya
dengan kebijakan. Karena logikanya
gini, kalo kemudian sampeyan melihat
diberita, berapa sih pajak hotel dan
tempat wisata milik Jatim Park Group
yang belum di tagih? Itu hampir 40
sekian miliyar, kenapa belum ditagih?
Kan pemerntah daerah memiliki
kewenangan untuk itu? Ada relasi apa.
Kuat mana kan. Jadi aspek yang paling
kasat mata ya pasar. Kena? Jelas karena
investasi yang masuk secara keuangan,
berapa hotel, berapa wahana wisata ynag
berbangun. Itu kan sangat kental sekali,
sedangkan
sekarang
bagaimana
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3.

Tapi isu yang digerakkan edy
rumpoko itu apa mas? Yang
paling dominan.

4.

Yang
sebenarnya
mengakomodir para investor itu
ya?

dinamika demokrasi.Besar dalam pola
pemilikan tanah.
Isu yang paling jelas pariwisata dan
pertanian. Itu materialisasinya dengan
visi misi Kota Batu sebagai kota wisata
berbasis agropolitian. Brandingnya
Shining Batu itu kan dulu pariwisata ijo,
pertanian alam. Tapi kan ada distorsi
yang cukup luar biasa. Tapi yang maju
pariwisatanya
Bisa jadi pesannya sperti itu. Artinya
kita melihat bahwa ya semua itu dibalik
wacana ada pesan yang terselubung.
Karena istilahnya co-organik. Ingat
Eddy Rumpoko itu orang penjual obat
sebelum jadi Walikota. Salah satunya dia
pernah cerita juga, dan ke orang-orang
atas dia juga Pak Eddy ini dia juga jualan
obat pertanian. Nah tapi kan gini dia lupa
ketika menggelorakan itu, dia tidak
menciptakan mekanisme pasar yang
kuat. Jadi pasar khusus organik. Kalo toh
kemudian kita memprodukis gula, kita
harus berpikiran pasar, misalnya mbak
mendirikan pabrik tapi pasarnya gak
jelas, gimana? Ya gak laku kan. Nah
sama
dengan
dinas
pertanian
menterjemahkan visi dan misnya coorganik itu, branding di mana-mana, tapi
ternyata hanya produksi, tapi ketika
ngomong di pasaran kalah. Akhirnya
petani merugi, dia kembali lagi pada
pestisida karena murah dan efisien.
Persoalan dampak jangka panjang ya
jauh sudah. Yang penting untung,
lainnya ditinggalkan. Tapi ya wes saya
kira apapun program pemerintah
dipemerintahan ini masih tetap normatif
lah ya meskipun isu yang dibawa isu
pertanian, meningkatkan pertanian,
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5.

Berati
isu
kesejahteraan
masyarakat
tapi
implementasinya kurang?

7.

Nah itu tadi kan isu yang
mendukung pertanian, itu
menurut mas yogi sejauh mana
sih
pemerintah
dalma
menggembar-gemborkan visi
misinya
atau
programprogramnya?

8.

Masyarakat bawah gimana?

menstreaming pertanian organik, tapi
nyatanya dinas ini tidak mampu
mengkaplikasikan
pertanian.
Ya
normatif saja bagi pelanggan setiap hari.
Kalo bisa dibilang artinya gak ada efek.
Sebatas mereka jualannya pemerintah
saja. Wong kalo saya petani organik
harus ada harga yang lebih bisa bersaing.
Petani kan simple wes pokok dijual laku
mau asli atau palsu yang penting oleh
duit. Karena untuk menutupi terus
menerus, meskipun secara kajian
pertanian itu ya bahaya juga, tapi kan ada
sasaran anggaran yang kurang optimal,
yaitu dinas dan teman-temannya.
Kelompok taninya juga, mereka ini yang
tidak mereproduksi wacana.
kalo, angkawi tapi kan aku berdasarkan
pengalaman program kebijakan itu gak
berjalan. Misalnya gini, karna orang
orang disekitar saya. Sebenarnya tanpa
program kebijakan pun, programnya
jalan. Misalnya gini di sekitar saya itu
petani bunga astere, bunga potong untuk
manten, ya mereka itu yo wes bahanya ke
Surabaya untuk dijual di pasar.
Karenakan marketnya kan lebih bersih
terus kebutuhan pragmatis terpenuhi.
Mereka jual ke tengkulak langsung, nah
aspek kemanfaatannya, itu hanya
dirasakan oleh orang orang yang dekat,
yang memiliki hubungan langsung.
Lah iya masyarakat bawah yang tidak
merasakan, pokoknya elit – elit tertentu.
Petani bisa dikatakan, tapi yang dekat,
pemerintah dengan mencoba membuat
semacam kelompok – kelompok,
merekalah yang berhasil mengakses.
Modal, informasi pasar ya mohon maaf
pokoknya CV Arjuna Flora.
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Salah satu anggota DPRD Kota Batu (Anonim)
Anonim
Anggota DPRD Kota Batu
No
Pertanyaan
Jawaban
1.
Jadi menurut bapak kebijakan- seperti yang anda tahu sendiri secara
kebijkan yang dilakukan oleh umum
beliau dalam
mengambil
Eddy Rumpoko itu seperti apa? kebijakan itu bisa dikesankan oleh
masyakarat itu sangat populis. Artinya
Batu sebelumnya yang dibrand menjadi
kota agropolitan berubah sejak Pak Eddy
memimpin yakni menjadi kota wisata.
Sangat mudah sekali meraih kemenangan
karena popularitas atau kebijakan yang
menyentuh infrastruktur dan ekonomi di
Batu tampak. Tapi menurut kami, itu
hanya dipermukaaan, karena dalam
proses pengambilan kebijakan kekuatan
atau penetrasi pada bawahan beliau
begitu luar biasa. Semisal, ketua SKPD
yang tidak maksimal dalam bertugas.
2.
Sebelumnya
tadi
Batu Setiap kepala daerah punya visi- misi
menerpakan
branding walikota yang nanti akan dibubuhkan
Agropolitan, namun sekarang pada RPJMD
dan menjadi arah
berganti menjadi Agrowisata kebijakannya. Dan memang walikota
itu tanggapan Bapak seperti beliau menjadi kota wisata maka secara
apa dan kenapa masyarakat alami masyrakat menerima saja.
bisa menerima dengan cepat?
Sekaligus karakteristik masyarakatnya
yang cool saja, tidak ada dinamika yang
berlebih. Mayoritasnya memang petani.
Tapi wisata tidak bisa lepas dari Kota
Batu menurut sejarahanya, maka tarikan
dari kebijakan Pak Eddy juga tidak bisa
disalahkan.
Kalau
kemudian
menggandeng investor dalam wilayah
yang berkembang, itu hukumnya sah-sah
saja. tapi, perkembangan ini yang begitu
berlebihan dan diekspose berlebihan.
Tanah-tanah pertanian beralih fungsi, ini
merupakan dampak eksploitasi. Batu
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3.

Eddy Rumpoko biasanya isuisu yang diangkat seperti apa?

4.

Kalau untuk kesejahteraan
Masyarakat gimana?

5.

Anggapan
bahwa
Batu
memang kaya dan rakyat tidak
butuh “negara” itu benar apa
tidak pak?

menjadi gerah, ekosistem menjadi
bergeser.
Wisata dan pertanian organik. Maka,
sebagian besar yang dianggarakan
menyangkut pertanian organik, namun di
lapangan belum melihat itu tumbuh
dengan ideal, tidak mudah menggubah
pertanian konvensial (dengan kimia)
menjadi organik. Orang-orang hanya
ingin instan sekaligus tanahnya juga
sudah berubah. Sejauh ini kami belum
melihat hasil yang menggembirakan di
pertanian tersebut, walau itu sudah
menjadi visi misinya.
Sulit bagi kami mengukur kesejahteraan
di Kota Batu. Karena efek pertumbuhan
di Batu sangat luar biasa. Kami hanya
memiliki potensi alam, tapi disisi lain
saya contohkan UMKM. Belum tumbuh
secara ideal. Belum ada sentuhan dari
pemerintah yang itu bersifat stimulus.
Termasuk Perda UMKM yang hendak
kami ajukan pada tahun 2016 namun,
belum bisa terimpelmentasi. Dengan
salah satu item yang mana untuk payung
pada UKM, dimana pengusaha harus
memberikan ruang maksimal 20% pada
UKM.
Sehingga,
bila
bicara
keberpihakan belum bisa dikatakan pro
pada pemodal kecil. Yang menikamati
usaha perekonomian tidak seberapa,
hanya sebagaian kecil. Teman-teman
UKM minta sentral UKM, namun
terkendala karena regulasi yang belum
jelas tersebut (Perda UMKM yang belum
disahkan).
Bagi saya itu hampir mendekati benar,
artinya sesungguhnya masyarakat Batu
tidak peduli dengan pemerintahan Batu.
Persepsi masyrakat Batu sudah mayoritas
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6.

Indikator Eddy Rumpuko
sebagai kota yang berhasil
seperti apa?

7.

Laporan laba rugi dari BUMD
itu bagaimana pak ?

8.

Secara umum masyarakat batu
menerima tidak?

keatas, potensi apelnya kala itu tinggi.
Namun, sekarang sudah banyak beralih
fungsi menjadi tanaman singkong, jeruk
dan lain sebagainya, apel kita sudah
banyak
yang
rusak.
Sulitnya
pertumbuhan apel menjadi faktor
bergesernya alih fungsi tersebut.
faktanya kita lihat Batu telah
bertransformasi menjadi kota wisata
dengan tumbunya tempat wista itu
menjadi
bukti-bukti
keberhasilan
kebijakan walupun tidak ada satupun
milik pemerintah ( Jatim Park Group
milik investor). Kita punya Batu Wisata
Resoure (BWR) itu salah satu BUMD,
tapi programnya tidak ada yang
bersentuhan dengan wisata yang
mengarah pada pencipataan destinasi
wisata yang milik pemerintahan. Investor
yang dominan. Kalau swasta kalian bisa
simpulkan, kalau pengusaha yang dilihat
hanya untung saja.
laporan laba rugi tidak ideal. Periode
utama BUMD sempat ada masalah,
sekarang direkturnya kan sedang
“sekolah”. Coba kalian analisa kok
direktur utamanya dari komisioner KPU
semua dari tiap periode. BUMD kita
punya BWR dan PDAM.
Karena kemampuan untuk membuat
sebuah citra yang berhasil. Apa sih yang
diperoleh dari inevstasi? Yang bisa
mausk kepemerintah hanya dua pajak dan
retribusi. Sisi lain tidak ada. Itu saja yang
bisa kita peroleh. Malah dana untuk
wisata “Shining Batu” dari APBD
sendiri. Sesungguhnya patron-kliennya
di Batu bisa didalami. Tidak serta merta
patron itu walikota sedang, klien adalah
masyrakat. Ini modifikasi lah, bahwa
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9.

Suka atau tidak masyarakat
Batu khusunya orang-orang tua
dengan perubahan itu misal
macet, panas dan sebagainya ?

10.

Bagaimana kemampuan Eddy
Rumpoko dalam memobilisasi
dukungan?

11.

Itu biasanya jaringannya Edy
Rumpuko berupa personal apa
bagaimana?

12.

LSM yang terlibat itu seperti
apa
yang
menopang
pemerintahan Edy Rumpoko?

partai politik tidak punya wewenang
sendiri, kita masih kalah dengan investor.
dari segi itu tentu tidak suka, secara garis
besar
bisa
mencitrakan
(mengembangkan) Batu. Namun, elemen
masyrakat lain mengkritisi kemacetan
dan kepanasan yang terjadi pada Kota
Batu. Hal ini kan tidak linier dengan citra
tersebut. Masalah Itu tidak banyak
terpublikasian. Belum lagi ketegasan
peemrintah
dalam
emmberikan
intervensi pada pengsuaha menyangkut
AMDAL Air, apakah semua terpenuhi di
tempat wisata; hotel, tempat makan dan
lain sebagainya. Namun, jika kegiatan
konsumtif, banyak hiburan, banyak artis
memang masyarakat Batu suka, namun
masyarakat lain kan belum tentu.
saya kira itu kemampuan managerial
beliau, menciptakan jejaring yang masuk
bagian pada klientalisme. Ketika istri
beliau mencalonkan menjadi walikota
Batu, efek dari Malang Anyar timnya
masih seatlle, kalau ada kegiatan di Batu
mereka datang. Itu bukti kehebatan Eddy
Rumpuko dalam berjejaring. Jejaringnya
beliau begitu kuat, luar biasa.
Berlapis saya kira, di Parpol juga
pengaruh beliau kuat. hampir semua
parpol banyak ikut dengan beliau. Dulu
sempat merumuskan bagaiamana pilkada
ini menjadi calon tunggal saja. Media,
Akdemisi, LSM begitu kuat sebagai
jaringannya.
Secara kongkrit tidak ada, beliau bukan
model seperti itu. Tidak melembagakan
suatu kelompok sebagai penopang tidak
ada. Secara umum, LSM yang terlibat
hanya pada level wacana. Saya tidak
bermaksud memberikan persepsi negatif
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13.

Kemudian,
kelompokkelompok
yang
begitu
pengaruh dalam Pemerintahan
Eddy Rumpuko?

14.

Kalau dari lingkaran atau
koneksi keluarga itu pengaruh
tidak terhadap pengambilan
kebijakan Edy Rumpuko?

15.

Kemudian,
tata
kelola
pemerintahan
kota
Batu
menurut bapak gimana?

16.

Terkait
pilkada
kemarin,
masyarakat memilih rasional
dewanti
apa
memang
masyarakat memilih hanya
politik uang saja?

pada LSM. Namun, biasanya kan
orientasinya (ini agak sensitif) kan asal di
barter dengan uang dan proyek kan sudah
selesai masalahnya.
ya kelompok-kelompok masyakrakat
yang tidak terwadahi LSM. Tetapi
dengan citra beliau yang begitu kuat dan
tertanam di masyrakat. beliau datang ya
masalah selesai, kekuatan masyrakat saja
secara umum. Tidak terlembagakan.
Bukan di rawat tapi lebih kepada gaya
dan kharismatiknya beliau yang lebih
dominan dan kuat.
saya kira tidak. Investor yang lebih
dominan. Keluarga itu mungkin sebagai
secara umum, ada kegiatan pemerintah
misal lelang lalu dimenangkan dari
keluarganya. Mungkin itu.
perlu perbaikan ya. Karena ketaatan pada
regulasi menurut saya rendah karena
kebijakan-kebijakannya hanya perintah
saja, dari patron. Begini, dalam
penganggaran itu sekarang pemerintah
kita meramaikan sistem bottom up, yang
mana
itu
harus
mengakomodir
kepentingan rakyat. Tapi, kalau dari sini
tidak menemukan hal itu. Basic dari
penganggaran kan musrembang desa, itu
tidak menemukan tempat yang layak
dalam kebijakan pemerintah. Karena
keinginan patron ini diintervensi oleh
investor atau pemodal. Bisa saja
diabaikan space rakyatnya. Lalu, rakyat
yang mana, yang diakomodir.
ya itu, perilaku masyarakat kita masih
pragmatis. Satu melihat figur, diujung
pemilihan ada pengaruh finansial,
distribusi yang akhirnya menjadi barter
suara. Itu secara umum, melihat sosok
beliau yang berhasil dan populis itu
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menjadi modal bagi penerusnya untuk
bisa terpilih.

Fachrudin - Malang Corruption Watch
Fachrudin
No.
Pertanyaan
1.
Menurut Mas Fachrudin, isu
yang
dibawah
oleh
kepempinnan Edy Rumpuko
itu apa ?

2.

Malang Corruption Watch
Jawaban
Berkaitan dengan pariwisata, pariwista
buatan. Jadi yang dikembangkan bukan
dari potensi alam batu. Lebih banyak
mana buatan dan alam, contonya Jatim
Park 1, 2 dan 3. Membangun wisata baru
tanpa mempetimbangkan alam, padahal
di Batu banyak agro tapi Eddy tidak
memaksimalkan itu. Dia mendatangkan
investor, lalu dibangun begitu mewah
yang justru mendegradasi wilayah
PERTANIAN. Implikasi negatifnya
ketika wisata buatan akan banyak, maka
akan menganggu potensi Batu yang asli
(agropolitan menjadi KWB). Meskipun
yang kita lihat, batu pariwisatanya maju
dan lain-lain. berapa masyrakat batu yang
bisa akses pada pariwisata buatan, coba
nanti di check. Hampir sangat sedikit
sekali, artinya pariwisata buatan itu tidak
memberikan sumbangsih yang nyata
(hanya segilintir orang), masuk yang
namanya oligarki di Kota Batu. Ada
semacam monopoli pariwisata Batu
seperti Jatim Park. Padahal dikelola
bersama dengan masyrakat potensinya
besar sekali.
Sebenarnya Rantai oligarki kalau kita lihat historisnya, Batu kan
Batu itu dari lingkaran Eddy pemekaran dari Kabupten Malang.
Rumpoko apa Investor saja ?
Sebelumnya kan Imam Kabul lalu
digantikan Eddy Rumpuko (ER).
Artinya, Oligarki di kota Batu ada
analisisnya dua. Pertama, bukan
kelompoknya Rumpoko dan kedua, yang
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3.

Tapi, APBD di kota Batu selalu
naik. Apakah hal itu tidak bisa
dijadikan
indikator
sumbangsih pada masyarakat ?

4.

Kenapa warga tidak bisa
merasakan program dari ER,
sebenarnya faktor yang melatar
belakangi hal tersebut apa?

diluar Rumpoko. Namun, di Kota Batu
yang
mendominasi
adalah
luar
Rumpoko. Namum, ER punya kapital
untuk memobilisasi sumber daya yang
ada disana.
jadi begini, membacanya begini, APBD
di Kota Batu memang besar dengan
jumlah warga yang sedikit dengan warga
yang jumlahnya sekitar 200an jiwa
dengan APBDnya sebesar 800-900
miliyar, itu bisa dikatakan besar. Tapi di
APBD ada dana perimbangan (alokasi
umum dan alokasi khusus) kalau kita
perbandingkan antara dana perimbangan
dan PAD kota Batu sangat Jomplang.
PAD kota Batu itu kecil, tapi yang
dominasi itu dana perimbangan; dana
pusat ke daerah. PAD kan bicara potensi
daerah, yang kemudian mausk ke dalam
PAD. MCW menghitung tidak sampai
sekitar 200 M. Itu menandakan
pengelolaan kekayaan daerah Batu belum
maksimal. Lalu, kemudian berkaitan
dengan pajak hiburan, pemkot Batu juga
diskriminatif. Pemkot Batu menganak
emaskan salah stau perushaan yaitu Jatim
Park Group. Dengan memberikan
keringanan pajak, padahal pajak menjadi
slaah satu menjadi potensi PAD. Batu
adalah kota yang memilki hotel
terbanyak kedua setelah Surabaya. Di
Surabaya APBD nya triliunnya kalau
tidak salah 6-7 Triliun, besarnya itu
diambil juga di APBD.
jadi, property right di Kota Batu terutama
soal tanah, itu ada fakta yang menarik
bahwa lahan yang di kota Batu itu bukan
milik warga Batu, sudah dijual ke
pengusaha luar Batu misal Surabaya. Itu
mendanakan bahwa Pemkot Batu tidak
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5.

memiliki regulasi untuk melindungi itu,
malah memberikan akses besar terhadap
investor, padahal dampak invesatasi itu
cukup besar. Petani Batu sudah tidak
memiliki kedaulatan atas tanahnya, bisa
di cek di daerah BNS-Jatim Park daerah
Batu selatan sudah tidak menjadi petani,
tapi menjadi pegawai ya pegawai resort,
BNS, Jatim Park yang sampai sekarang
belum menjadi pekerja tetap masih
kontrak. Nah itu kan bisa menjadi
masalah sosial, padahal pertanian Batu
itu suburnya luar biasa.
Beberapa kali, saya diskusi dengan
Petani Batu tentang pertanian organik, itu
sebenarnya tidak ada. Di Batu hanya ada
pertanian pestida, bukan organik,
pertanian organik itu hanya pencitraan
semata.
Pariwisata
yang
tidak
memperdulikan lingkungan, terbukti
dengan penyusutan sumber mata air di
Batu. Teman-teman MCW dan jaringan
NGO lain kan pernah menolak berdirinya
hotel di atas mata air (hotel Raydja) yang
mana itu membuktikan bahwa memang
pemkot
Batu
tidak
pernah
mempetimbangkan aspek lingkungan
hidup. Artinya kepemimpinan di Eddy
Rumpuko belum bisa memfasilitasi
kebutuhan di Kota Batu, yang juga
kesjeahteraan masyrakat itu patut dikaji.
Riset kecil-kecilnya yang punya
hotel/penginapan di Batu itu milik siapa,
jangan-jangan warga Batu hanya
dijadikan buruh tanpa ada penghasilan
yang
benar-benar
memberikan
kesejahteraan.
Politik anggaran di Kota Batu memang politik anggaran di Kota Batu
itu seperti apa ?
itu memfasilitasi pariwisata, misal jalan
(kearah wisata) dibangun, meskipun di
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6.

Biasanya
kalau
investor
banyak itukan ada CSR, tapi di
Batu tidak ada CSR kenapa?

7.

Apakah pemerintahan Dewanti
(yang menggantikan ER) akan
menghentikan invetasi nanti
jika melihat kondisi agraria dan
lingkungan di Kota Batu ?

banyak daerah banyak jalan yang rusak.
Tapi, untuk Pertanian kecil anggarannya
dibanding
yang
diberikan
dinas
pekerjaan umum (PU) sekitar 40-50 M.
Kalau anggaran pariwisata kan cuma ke
branding sjaa, anggaran tidak signifikan.
Tapi yang dilihat di PU kan adalah
membangun jalan, itukan bicara akses,
misal bangunan pariwista yang bangun
jalan kan pemkot batu. Pemerinatah kota
Batu tidak pernah memperhatikan akses
ke lahan-lahan pertanian padahal akses
jalannya kan rusak bila dibanding akses
ke tempat pariwisata.
sebenarnya saya juga tidak setuju dengan
konsep CSR, itu sudah mereduksi makna
pertanggungjawaban dari perusahaan.
Kalau CSR di Kota Batu belum melihat
secara jelas ya, tapi di kota batu sudah
ada perda CSR sejak dua tahun lalu .
Saya belum melakukan riset yang
mendalam, yang mana CSR memberikan
atau menyelesaikan persoalan di satu
wilayah. Konsep CSR sudah saya
katakan adalah salah. Menurutku begitu
ya. Sederhana ya mbak, kalau kita
ngomong CSR kan ada perusahaan, di
Kota Batu perusahaannya kan seperti
Jatim Park tapi yang punya cuma satu
orang.
Dan
implikasinya
pada
pendidikan
dan
lain-lain
belum
dilakukan.
saya
kira
tidak
karena
yang
menggantikan ini masih istrinya kan.
Trend politik dinasti pasti melanjutkan
kebijakan-kebijakan
pemerintah
sbeelumnya, tidak ada tawaran kebijakan
yang baru. Pasti melanjutkan programprogram yang sudah ada entah telah
dikerjakan istrinya, bapaknya, anaknya
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8.

9.

kan begitu, tidak mungkin ada tawaran
baru yang merubah tatanan yang sudah
dibangun sebelumnya. Akan berbeda jika
bukan dari lingkaran Eddy rumpuko.
Saya pesimsitis jika Dewanti dilantik
akan merubah kebijakan kota Batu, yang
sudah dilakukan (suaminya).
Kenapa Batu butuh Investasi, seharusnya idealnya begitu tetapi kalau
kenapa tidak menggunakan kita ngomong mekanisme pasar, kan
APBD nya?
butuh invesatsi prinsipnya sih invesatasi
itu tidak apa-apa jika tidak merusak
lingkungan atau merusak perekonomian
warga. Sedikit liberal sedikit tidak apa,
karena dalam konteks pembangunan
tidak bisa dipisahkan. Dan relasinya
pembangunan di daerah tidak berpisah
dengan pembangunan nasional yang
begitu liberal. Invesatsi didatangkan
untuk menutup kekurangan anggaran
pembangunan. Tapi sebenarnya begini di
Batu ada tawaran konsep yang menarik.
Tapi tidak dijalankan oleh pemkot Batu,
pembangunan itu dijalankan bersamasama dengan Warga Kota Batu misal
tempat wisata itu dikelola oleh
masyarakat sekitar bukan dimilki hanya
satu orang, yang saya tahu di Batu cuma
satu konsep semacam itu yakni Selecta di
Tulungrejo. Sahamnya dimiliki oleh
masyrakat sekitar, oleh desa macemmacem. Tidak seperti Jatim Park, hanya
satu orang
Permaninan politik anggaran di ya yang secara jelas politik angaran di
Kota Batu itu seperti apa ?
Kota Batu setiap program itu harus
melewati ER. Jadi birokrasi itu tidak
berjalan dinamis, statis. Apa kata ER itu
harus dilakukan, misal dalam konteks
perizinan, ada pengusaha yang ingin
mendirikan bangunana, nah kalau
birokrasinya dinamis ada atau tidak pesan
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10.

Dari
narasumeber
yang
sebelumnya ketika ditanya
antara patron klien dan
mengatakan bahwa Batu itu
secara rahasia umum itu milik
pemillik Jatim Group. Itu
menurut mas bagaimana?

dari walikota mereka akan memberikan
izin atau tidak sesuai dengan peraturan
yang ada. Di Batu apa kata ER. Diterima
atau tidak bergantung ER, dan berkaitan
dengan ada kompensasi atau tidak dari si
investasor.
eh itu membacanya harus terpisah jika
membaca konsep patron-klien seperti apa
dan oligarkinya seprti apa. Bahwa jika
bicara oligarki, pengusaan sumber daya
materi itu memang hanya segelitir orang
ya paling tidak diwakili pengusahapengusaha di Kota Batu. Nah, sekarang
Eddy pengusaha apa tidak? Ya dia
pengusaha, dia itu pengusaha properti
pengembang. Artinya sebenarnya kalau
kita lihat Rumpuko itu sampingnya
birokrat tapi dia juga bagian dari
pengusaha dalam artian oligarki.
Kemudian, kalau kita bicara pemilik
Jatim Park group memang punya kapital
yang lebih besar daripada Eddy
Rumpuko. Tetapi, dalam kontestasi
politik tahun kemarin, pemilik Jatim
Group tidak hanya mendanai Rumpuko
tapi paslon lain juga. Yang disokong
tidak hanya Dewanti Rumpuko, tetapi
yang lain juga, diberikan modal. Karena
terkait dengan pengamanan, karena kalau
kita bicara oligarki kan pengamanan
terkat sumber daya yang dimiliki,
pemerintah itu harus melindungi
kekayaan yang telah dimiliki, dari
regulasi
hingga
preman-preman.
Melindungi
proses
berjalannya
pendapatan itu, setelah oligarki berhasil
mengamankan kekayaan dia kan
sekarang pasti ngomong sumber dayanya
akan langsung terus aman, dan ini adalah
peran penting pemerintah.
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11.

Pak Eddy punya kharisma kuat
karena bisa masuk disegala
lini, mas setuju atau tidak ?

12.

Tidak hanya ormas, LSM
bagaimana
mas
dalam
pemerintahan Rumpuko?

13.

Kenapa masyarakat Batu tetap
dinamikannya terjaga padahal
banyak masalah?

Jatim Park memang sangat menguasai,
tapi si walikota juga punya kekuatan
yang dahsyat. Bukan kharisma namun
organ-organ yang bisa digerakan misal
politisi, birokrasi, pemuda pancasila dan
lain-lain. pemuda pancasia sebagian kecil
namun sering dipakai.
kalau menurutku bukan kharisma ya ini
satu fenomena jadi, ER kalau kemanamana sudah menyiapakan uang, kalau
turun kemana kasih uang, sebelah kanan
100 ribu sebalah kiri 100 ribu. Tapi
bukan money politic ya money politic
kan identik dengan proses pilkada, misal
gini sebelum ditangkap KPK coba anda
main ke Masjid Sugiyono, jumatan lah
pasti setelah jumatan pasti dikasih uang,
rutin.
banyak sekali LSM yang mengkritisi
kebijakan pemerintah, dulu itu menjadi
bagian ER. Yang jelas LSM di Kota Batu
yang getol mengkritisi kota Batu
sekarang adalah barisan sakit hati yang
tidak mendapatkan projek. LSM itu
dulunya adalah LSM yang sangat pro
dengan ER, tapi berbalik arah setelah
tidak mendapatkan projek ER. Sikap
oposisi yang muncul bukan murni tapi
hanya karena proyek, kondisinya tidak
konsiten.
banyak faktor, karena masyrakat Batu itu
berbeda. Berbedanya begini, masyarkat
Kota Batukan petani, petani tidak
kompleks, pemikirannya selagi dia bisa
makan ya biasa-biasa aja. Riset MCW
tentang kebutuhan kota batu sebelum
pilkada, kira-kira masyrakat batu yang
dibutukan
itu
apa?
Pendidikan,
pekerjaan, kesehatan itu masih muncul
dan menjadi persoalna yang besar di Kota
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14.

Batu. Kemudian, bicara money politic
bahwa masyarakatnya itu paham bahwa
hal itu dilarang, tapi pas hari H itu luar
biasa itu bahwa pemahaman Kota Batu
tentang politik uang tidak berimpilkasi
terhadap sikapnya, itu yang terjadi. Ya
karena di Kota Batu belum ada gerakan
bersama, yang kemudian terkonsolidasi
untuk gerakan-gerakana perubahan itu.
kecuali dulu ada Forum masyarakat mata
pembela mata air, tapi sekarang sudah
ndak ada. Ada bentuknya, tapi
gerakannya sudah tidak ada. Pasca
gemulo selesai gerakannya sudah cair
kembali.
Pilkada
kemarin
ngeri
sih
pelanggarannya, pengerahan money
politic negeri dan sangat masif sekali.
Dan sayangnya Panwaslu tidak mampu
menyelesaikan hal-hali itu saking
besarnya dan juga berkaitan dengan
kekuasan. Karena dua panwasli ya itu
orang-orang dari ER, jadi ada 3 ketua dua
dari ER, satu nya dari masyarakat.
pengerahan sumber daya manusia,
birokrasi sangat luar biasa.
Tapi bukannya pembangunan bagus dilihat darimannya, bagus
dan pendidikan misalnya, di indikatornya apa? Tapi bagus tidaknya
kota Batu sudah maju?
kan bisa dilihat dari indikator sejauh
mana partisipasi masyrakat semisal,
dalam hal pendidikan di kota Batu masih
banyak pungli, ya meski anggaran
pendidikan di Kota Batu besar
sebenatnya tapi potensi penyelewengan
di Kota Batu tinggi. Kalau sampai detail
saya gak mau jawab, ada masanya sendiri
karena sudah masuk case. Tapi gini,
sampean bisa telusuri sendiri kenapa
ketika OTT kemarin kepala dinasnya di
panggil sama KPK, namanya Christine.
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15.

16.

Berbagai masalah yang ada di
Kota Batu, tapi masyarakatnya
sepertinya suka-suka saja sama
Rumpuko,
menurut
mas
bagaimana?

masyarakat yang mana dulu yang
sampean bilang suka. Ya menurutku
masyarakat yang suka-suka itu yang
sudah terfasilitasi Rumpuko. Misal
gerakan-gerakaan 1000 lilin atau
macamnya itu apa masyarakat Batu asli,
ya kan itu sahabat ER. Makanya aku
tanya masyarakat Batu yang suka itu
yang mana, yang suka ya yang gak tahu,
kalau dia tahu (Eddy Rumpuko) pasti gak
suka.
Biroksi di kota batu itu Buruk. Ya karena birokrasi tidak
menurut MCW bagaimana ?
dinamis. Saya tadi bilang loh mba,
birokrasi
kan
harusnya
tidak
memfaislitasi kebutuhan Eddy Rumpuko.
Tapi, harusnya kan memfasilitasi
masyarakat. Bahkan, tranparansi dan
akuntabilitas Kota Batu pun minim
sekali, bisa akses lah di websitenya Batu
misalnya, hampir tidak ada dokumen
publik yang tidak bisa diakses apalagi
tentang anggaran.

Bayu – Malang Corruption Watch

No
1.

Bayu
Malang Corruption Watch
Pertanyaan
Jawaban
Adakah pengusaha lain selain Singkatnya elit politik dan olgarki kiraSastro?
kira begini untuk pejabat pemerintah
memang selama dua periode terakhir kan
dipegang
oleh
Eddy
Rumpoko.
Kemudian dilanjutkan oleh ibu Dewanti
Rumpoko. Sebelum itu Eddy Rumpoko
mempunyai seorang ayah yang bernama
Kolonel Sugiono. Kolonel Sugiono ini
kan pejabat walikota malang pada saat itu
dia punya anak, nah Kolonel Sugiono ini
yang akhirnya menjadi nama masjid di
Kota Batu. Jadi memang trah Rumpoko
itu sudah kuat di Kota Batu. Eddy
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Rumpoko itu kemudia punya wakil,
namanya Punjul Santoso. Punjul Santoso
ini yang sekarang menjadi wakil dari ibu
Dewanti Rumpoko. Satu sisi, memang
jabatan di Batu itu secara walikota
memang kuat di trah Rumpoko. Pernah
menjadi apa saja Rumpoko ini? Kalo dari
sepengetahuan kami di MCW, dia pernah
menjadi/masih mejadi anggota atau
pengurus di Pemuda Pancasila. Yang
kedua (bisa dicek kalo salah) dia juga
menjadi dewan penasihat real estate
indonesia, itu untuk properti. Karena
memang sepengetahuan kami Eddy
Rumpoko pengusaha properti. Eddy
Rumpoko pada jamannya juga bisa
menguasai Dharmawanita melalui ibu
Dewanti Rumpoko, akhirnya Dewanti
Rumpoko maju menajdi calon walikota.
Bagaimana hubungannya antara Eddy
Rumpoko dengan Paul Sastro? Paul Satro
ini kan masuk di Batu, awalnya pertama
kali muncul tahun 2001, waktu itu masih
Batu Kota Agropolitan. Kota Batu kan
ada tiga wilayah, paling bawah namanya
kecamatan junrejo, batu, dan bumiaji.
Nah dulu orang bumiaji lebih kaya
daripada junrejo karena dulu potensi pada
pertanian. Jargon-jargon di Batu akhirnya
agropolitan kan. Tahun (bisa dicek)
muncul kota wisata Batu. Kota wisata
Batu menandakan JTP Group masuk. JTP
1 masuk (bisa dicari tanggalnya) kota
wisata batu kemudian bergeser pola
pengembangannya ke arah tengah. Di
desa oro-oro ombo kalo ga salah pada
saat itu, dia deket sama tlekung, jadi
kawasan daerah bumiaji digeser ke
bawah. Dulu kalo kita ke batu tahun 2001
kita pergi ke selecta daerah atas, sekarang
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kita pergi ketengah. Nah kemudian tahun
2007 (bisa dicek) berganti menjadi
shining batu. Ini kemudian ada namanya
brand wisata yang memunculkan semua
brand wisata (museum angkut, Jatim Park
2, dll). Itu semakin memperkuat bahwa
secara kebijakan politik batu dibuat
seperti disneyland menurut kami dan batu
menjadi pusat wisata yang baru. Ya
akhirnya semakin banyak wisata
pariwisata. Kemudian hotel, bisa dicek
berapa jumlah hotel yang ada di batu,
dalam catatan kami terdapat 69 jumlah
hotel yang terdaftar di batu. Hotel paling
mahal ada singosari resort, yang punya
Iwan Kurniawan dia oligark yang ada di
Malang. Nah akhirnya dia punya semua
ini (JT Group) Pak Paul Satro ini
sebenarnya sudah sering ada di Batu dan
dia merupakan orang dekat dari ayahnya
Eddy Rumpoko. Nah kalo bicara tentang
apakah ada orang lain di Batu, itu ada
mbak. Dari mana kita tau? Dari daftar
pemilih tempat wisata dan hotel di kota
batu. Kenapa saya penting sampaikan
daftar pemilik hotel? Karena tempat
wisata buatan banyak dikuasai oleh bapak
Paul Sastro. Tapi kalo hotel relatif
menyebar. Tapi ada pemilik hotel yang
mempunyai satu sampai dua hotel.
Misalnya pemilik amarta hills yang
merupakan tempat pertemuan Pak Eddy
Rumpoko dengan salah satu kontraktor
yang ada di malang yang kemudian dia
ketangkep tangan OTT itu. Ternyata
pengusaha properti dengan eddy
rumpoko ini saling kontak. Pak paul
sastro dengan Jatim Park Group sering
mendapat keringanan pajak oleh
pemerintah kota batu. Contohnya
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2.

predator fun park yang diresmikan
tanggal 18 juni 2015 tapi izinnya
belakangan. Banyak beberapa tempat yng
izinnya belakangan. Modusnya adalah
pemberian izin dan keringanan pajak
pariwisata. Keringanan pajak yang
diberikan kepada Jatim Park group yang
diduga 54 millyar (24m kepada Jatim
Park 1 ga bayar pajak). Yang ini menurut
saya adalah bentuk kompensasi.
Sejauh ini eddy rumpoko Iya jika tempat wisata.
secara wisata lebih ke paul
sastro?

3.

Sebenernya timbal balik untuk Supply dana kampanye, dana back up
Eddy Rumpoko itu apa?
bisinis.

4.

Relasi Eddy Rumpoko juga Bisa masuk. Karena Eddy Rumpoko juga
masuk ke patron klien dong?
menyumbang ke beberapa calon.
Termasuk Jonet adalah orang Jatim Park
group. Tetapi jika Paul Sastro adalah
penyumbang tunggal itu yang perlu
diteliti lebih jauh, makanya perlu data
pemilik hotel.
Dampak
ke
masyarakat Pergeseran tata ruang, pergeseran
bagaimana?
pekerjaan dan hilangnya sumber mata air.
Dulu orang Batu mau jadi petani,
sekarang udah enggak. Dulu kawasan
Bumiaji adalah kawasan yang bagus
pertaniannya sekarang bisa dicek apel
malang makin busuk, sumber mata air
makin sedikit. Pergeseran pola tata ruang.
Maksudnya kawasan pertanian di batu
makin sedikit. Jadi rencana tata ruang
kota batu mau dirubah. Kalo harusnya
tahun 2021 di tahun 2018 sudah akan
dirubah untuk mengakomodir beberapa
tempat. Apa dampaknya? Warga
akhirnya bergeser dari pertanian ke
industri jasa. Bisa sicek menurut saya di

5.
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6.

Kalo gitu harusnya pendapatan
daerah makin banyak dong?

7.

Berati bisa dibilang sejak Batu
menjadi Kota sudah oligarki
ya?

8.

Sebenernya Batu bisa bertahan
apa tidak jika tidak ada
pariwisata?

9.

Kalo Eddy Rumpoko
bawahan-bawahannya
bagaimana?

kawasan-kawasan tengah. Sistem angkot
juga mulai kacau karena bis pariwisata
sudah mulai masuk.
Nah, potensi penerimaan pendapatan dari
sektor hiburan sedikit, termasuk pajak
juga sedikit. Jadi harusnya banyak tapi
banyak tunggakan-tunggakan
yang
belum diberikan. Selanjutnya kita bisa
cek apakah warga batu merasakan
pariwisata atau tidak. Nah sebenarnya
banyak warga batu yang membutuhkan
akses pendidikan dan kesehatan. Jika
dilihat dari segi parwisata apakah Batu
menjadi destinasi unggulan? Tentu tidak
ya berdasarkan data dari kementrian
pariwisata. Jika di Jawa Timur ada
Bromo Tengger Semeru. Nah apakah
Batu kecipratan dengan itu? Jawabannya
iya namun kita harus realistis juga,
misalnya Batu ketika sabtu minggu kan
macet, bisa cek ke paket promo
pariwisata batu, kemana orang rata-rata
pergi ke batu? Pasti ke Jatim Park.
Nah paul sastro sudah lama di batu, iya.
Semenjak munculnya Jawa Timur Park 1.
Di situ menjadi penanda adanya relasi
pengusaha dan pemerintah di kota batu.
Subjektif saya bisa dnegan menguatkan
kawasan agropolitan pertanian.

ke Nah terbaru ini mantan kepala dinpar
batu kan ketangkep karena korupsi. Nah
apakah mereka menyetujui menurut saya
semua pemerintah daerah kan takut pada
mutasi. Dan banyak dugaan mobilisasi
birokrasi untuk menguatkan dia dan
istrinya. Kalo melawan bagaimana?
Kemungkinan besar dimutasi.
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Atha – Malang Corruption Watch

No
1.

2.

3.

4.

Atha
Malang Corruption Watch
Pertanyaan
Jawaban
Awalnya Eddy Rumpoko jadi Jadi dia adalah wali kota ketiga pasca
walikota Batu bagaimana?
PLT. Jadi awalnya dia adalah wakil,
ketika wali kotanya meninggal maka
digantikan oleg dia. Kemudian pada
berikutnya dia menang lagi.
Kenapa Eddy Rumpoko bisa Ya tentu sosok Eddy Rumpoko dia tidak
jadi walikota berturut-turut?
sendiri. Yang pertama dia melanjutkan
relasi yang lama terbangun dari
kepemimpinan bapaknya. Kemudia
disokong juga oleh kelompok oligarki
atau kelompok penguasa lainnya yaitu
Paul Sastro. Relasi yang kuat memang
dibangun awalnya dari bapaknya kepada
Paul Sastro dan kemudian Eddy maju dan
relasi tersebut dilanjutkan. Relasi itu
berawal dari ayahnya Eddy yang dekat
dengan Paul Sastro yang merupakan anak
angkat dari ayahnya Eddy Rumpoko.
Latar belakang Paul Sastro?
Kalo yang kita tau dia dahulu adalah
pedagang kecil disekitar pemerintahan
yang kemudian dekat dengan bapaknya
eddy yang kemudian dibantu menjadi
pengusaha sukses. Karena dia sudah
punya modal kapital itu, akhirnya dia
dengan mudah mempererat hubungan itu
dengan keluarga di eddy. Dari ayahnya
dan dilanjutkan dengan eddy. Jika dilihat
maka kemenangan eddy rumpoko tidak
terlepas dari sokongan Paul Sastro. Paul
Sastro orang lama di Kota Batu maka
semua orang sudah kenal.
Siapa aktor sementara oligarki Untuk sementara ini adalah Eddy
di Kota Batu?
Rumpoko dan Paul Sastro. Jika kita lihat
dengan pemilik hotel mungkin iya tapi
bentuknya masih perlu investigasi.
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5.

6.

7.

Sehingga aktor sementara ini ada tiga.
Paul, Eddy, Dewanti.
Relasi patron-klien Batu?
Eddy dan Paul sebagai patron klien. Jadi
eddy memengang politik sehingga sektor
swasta dapat dikuasai penuh oleh sastro.
Dan dewanti eddy juga masuk ke politik
dinasti.
Kalo ga ada sastro batu Ya kalo dari relasi oligarki bisa dilihat
bagaimana?
batu tidak mungkin seperti ini kalo ga ada
sastro. Karena jelas kita melihat Jatim
Park group itu punya siapa. Banayk hotel
yang juga punya sastro dan hotel juga
merupakan bagian tak terpisahkan dari
perkembangan pariwisata di sana.
Kenapa ada oligarki?
Karena struktur politik kita yang begitu.
Jadi kalo dalam teori politik itu kan ada
tiga level, peluang, dan aktor. Kalo dulu
tersentral tapi sekarang enggak, oligarki
menjadi suatu aliansi sosial mengikuti
sistem desentralisasi yang berlaku
sehingga demokrasi dibajak habishabisan dengan karakteristik dan watak
oligarki yang sudah lama dibangun oleh
masa orde baru. Karena jika kita lihat
generasi yang sekarang memimpin
adalah generasi yang dahulu menjadi
kaki tangan orde baru/suharto. Jadi
ketika ruang itu dibuka mereka dengan
bebas berpencar. Kalo kita ngomong soal
eddy bapaknya dulu adalah militer.
Memang kalo memulainya di kota Batu
tahun 2007 ke atas, tapi sebelum itu
sudah dibangun oleh eddy. Eddy di
malang dia juga punya kekuasaan. Dia
menjadi elit karena pernah menjadi
dewan di kota malang disatu sisi dan dia
juga menjadi kelompok oligarki karena
dia juga mempunyai banyak usaha.
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8.

9.

10.

11.

12.

Apakah bisnis properti eddy Tentu iya, ibaratnya relasinya begini:
juga masuk dalam oligarki kota eddy ketika menjadi penguasa di Kota
batu?
Batu tentu sebelum dia menjadi penguasa
dia sudah punya properti ini maka posisi
dia ini adalah untuk mengamankan
propertinya. Sekalipun ini tidak di batu,
tetapi kekuasaannya bisa mempengaruhi
lewat relasi dan modal kekuasaan dia.
Jadi kunci oligarki eddy adalah Iya, jadi kalo winters kan membagi
untuk mengamakan properti?
oligark dan elit sekalipun secara eksplisit
disebutkan bahwa oligarki itu dia tidak
hitung berapa banyak financialnya atau
modalnya tetapi ketika dia sudah punya
modal maka dia sudah oligarki. Tapi dia
kan posisi eddy ini dia tidak hanya punya
modal atau financial tetapi dia juga
berkuasa nah maka ini lengkap.
Oligarki bisa mengarah ke Iya, karena korupsi adalah akibat dari
korupsi?
pemerintahan yang oligarki. Karena kan
sifatnya pengamanan kekayaan.
Selain properti apakah ada aset Iya, dia punya tanah juga. Bisa di share di
lain yang diamankan oleh Eddy beberapa media waktu eddy rumpoko di
rumpoko?
sidang.
Masyarakat kota batu gimana?

Sebenernya banyak yang sudah sadar sih
kalo kemajuan kota batu yang begitu
pesat tidak memberikan dampak
kesejahteraan bagi mereka. Tapi kalo
misalnya kita petakan ada beberapa
daerah di kota abtu yang secara
kesadaran mereka sadar kalo sebenernya
kota batu maju tidak memberikan
dampak kesejahteraan bagi mereka dan
mereka tau bahwa kesejahteraan itu
hanya bertumbuh pada keluarga eddy.
Tetapi di satu sisi mereka punya
kebutuhan ekonomi yang lebih dan itu
tertutupi sehingga mereka malah menjadi
bagian dari keluarga eddy. Akhirnya
mereka dekat dengan eddy dan
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membentuk kelompok untuk mendukung
eddy. Contohnya ketika eddy rumpokok
terjerat korupsi ada yang bersyukur ada
juga yang malah berduka. Nah orang
yang merasa berduka ini artinya kan
selama hidupnya itu disokong oleh eddy.
Sehingga dia gak merasa bahwa aktor
korupsinya sudah ketangkap tetapi dia
malah berdoa. Sehingga dapat dilihat ada
patron-klien. Tetapi prosesnya patronklien itu ada hegemoni, nah ada programprogram tertulis di masyarakat yang
mana membuat batu itu terlihat indah.
13.

Berati kebanggaan masyarakat Iya, bukan karena kesejahteraan. Karena
akan kota batu yang membuat kalo kita ngomong soal kesejahteraan
mereka berduka?
sebenernya ga ada. Kita bisa lihat
beberapa daerah
yang dibangun
pariwisata itu kan masalah semua.
Masyarakat kemudian lama dihegemoni
dengan program-program beginian
kemudian
dieksploitasi
tanahnya.
Kemudian ada pembangunan pariwisata
baru ya sudah. Pembebasan lahan itu
sudah, sehingga tidak ada sikap kritis
bagaimana rakyat mempertahankan
lahan mereka. Jarang sekali yang ada.
Jadi ngomong soal relasi patron-klien itu
bukan kemudian kita meletakkan
masyarakat sebagai subjek tetapi
masyarakat masih sebagai objek. Kalo
masyarakat sebagai subjek tentu dia
punya sikap, tawar menawarnya ada, oke
kita akan bangun itu tapi apa dampak
secepat yang kami harus dapat. Tapi ini
kan enggak, masyarakat diam ketika
diarahkan oleh si eddy ikut aja dan
mereka merasa sudah cukup sekian lama
mereka dipelihara oleh eddy.
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14.

15.

Kalo dari segi ekonomi apakah
masyarakat batu sudah kaya
atau mereka harus tergantung
dengan pemerintah?

Sebenernya Kota Batu itu potensinya
tanpa pemerintahpun mereka bisa. Tetapi
kan dalam sistem pemerintahan kita
butuh pemerintah. Artinya kalimat kita
bilang tanpa pemerintah itu kan soal
ekonomi, sirkulasi ekonomi, masyarakat
tidak selamanya bergantung pada
pemerintah.
Tetapi
selamanya
masyarakat itu diberikan kebebasan
untuk mengelola dia bisa hidup lebih
sejahtera. Nah itu yang kita maksud. Nah
kita bisa cek dibeberapa daerah batu
selatan itu kan dulu orang bilang disitu
sektor peternakan besar sekali. Tetapi
ketika wajah kota batu dirubah menjadi
pariwisata hilang, kemudian sektor
pertanian, pertanian kita sama.
Kalo misalnya dari regulasi Nah ini juga menarik, kalo dulu temenatau pajak-pajak yang selama temen MCW melihat setiap proses
ini di Jatim Park group gimana? perizinan bangunan itu bermasalah.
Predator fun park itu banyak sekali
temuan-temuan masalahnya. Dihampir
semua pembangunan pariwisata di kota
batu banyak masalah. Kalo dari tanah ada
yang punya warga ada tanah khas desa,
ada tanah pemerintah. Kalo Jatim Park
itu tanah khas desa, nah desanya itu
sudah dikondisikan lewat kekuatan
kekuasaan. Posisi kekuasaan kan dengan
mudah melakukan intervensi. Dulu
masyarakat yang melakukan perlawanan
tetapi perlahan hilang karena mereka
tidak terkonsolidasi dengan baik dan
mereka terus diberika material-material.

Novri – Intrans Institute

No

Novri
Pertanyaan

Intrans Institute
Jawaban
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1.

2.

Kalo misalnya oligarki di Batu
itu kan relasinya antara satro
dan ER, nah kalo dari teori
winters
itu
yang
jadi
oligarknya itu sastro aja apa
winters juga?

Kalo winters itu kan memdedakan oligarki
menjadi beberapa tipologi ada 4. Jauh
sebelum winters memberikan 4 tipologi
itukan pemahaman oligarki sedikit
tumpang tindih, mulai dari pemikir
aristoteles. Kalo dari riset kami terkait
struktur oligarki di Kota Batu yang jelas
oligarki itu ada di paul sastro itu yang
kemudian winters membedakan tipologi
nah yang jelas oligarki di kota abtu itu
oligarki sipil, di mana oligarki sipil itu dia
berada di struktur kekuasaan dan
menempatan kekuatan mereka lewat
lembaga hukum. Jadi dia bermain di
belakang layar. Dia tidak secara langsung
terjun ke arena kekuasaan. Karena kalo
kita katakan yang oligarki ini paul sastro
atau eddy rumpoko, ya eddy rumpoko itu
kan hanya sebagai penyambung atau yang
punya otoritas. Karena winters dengan
jelas membedakan mana yang termasuk
elit dan mana yang termasuk oligarki. Elit
yang punya basis pengaruh otoritas dan
oligark bisa jadi tidak tetapi dia yang
punya pengaruh dalam hal memainkan
sistem politik dalam masyarakat. Nah itu
yang membedakan. Jadi dia berada di luar
arena kekuasaan dan mendapatkan
kekuasaannya lewat lembaga-lembaga
negara. Karena dikatakan oligarki kan
minimal basis material yang mereka
punya hampir setara dengan kapitalis.
Bukti untuk melihat Batu itu Nah kalo di winters kan menunjukan ada
oligarki apa?
7 indikator yaitu:
1. kesenjangan ekonomi
2. Para calon
3. Sumber-sumber
dana
pemenangan
4. Elit bisnis yang selama ini
diuntungkan
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5. Kemudahan bagi elit bisnis
menjelang pilkada.
Jadi sebelum wawancara di salah satu
media kalo ga salah surya malang itu kan
membeberkan beberapa relasi kota batu
yang tergabung dalam Jatim Park group
yang holdingnya di PT Kartika Jaya kalo
ga salah. Dan itu punya kontraktor dengan
beberapa tempat pariwisata di Jatim Park
group. Melihat orang dekat dalam
kontestasi pilkada Kota Batu itu yang kita
jadikan pintu masuk dalam mengungkap
oligarki di Kota Batu. Itu wawancara
dengan tim sukses dewanti, bagaimana
relasi dengan paul sastro dalam pilkada
kota abtu? Ya mereka secara terangterangan menjawab paul sastro. Nah kirakira yang memiliki kedekatan emosi
dengan paul sastro itu siapa saja? Nah itu
hampir semua menjawab dewanti lewat
eddy rumpoko.
Sebelum paul sastro yang kita jadikan
oligarki di kota batu itu kan ada beberapa
pengusaha, contohnya pak idiantoro yang
punya agrowisata. Asetnya paul sastro itu
tidak begitu banyak dan itu sebanding
dengan pengusaha agrowisata. Bahkan
pengusaha agrowisata itu agak lebih
banyak. Pasca eddy rumpoko naik nah itu
kan kedekatan dia dengan paul sastro
sangat dekat karena ayahnya ER. Nah
darisitulah muncul oligarki. Sehingga
mereka dapat saling menguntungkan.
Misalnya butuh oligark butuh apa dari elit.
Ternyata oligark butuh kemudahan dalam
proses peningkatan atau ekspansi usaha
nah ternyata dia butuh elit. Dalam hal ini
elit memuluskan atau memberikan
kebijakan dalam hal kemudahan bagi
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3.

mereka ada payung hukumnya. Nah
sedangkan elit butuh apa? Dia butuh
modal. Modal untuk dana kampanye. Nah
itu kan saling menguntungkan untuk
kepentingan yang sama. Kedekatan itukan
sudah lama dibangun. Dengan majunya
dewanti itu hanya instrumen baru menurut
kami.
Intrumen
baru
bagaimana
pertahanan dan perluasan kekayaan
sebagaimana yang dimaksudkan winters
itu tetap terjadi. apakah dengan
berhentinya eddy rumpoko relasi tersebut
kemudian putus? Kalo menurut hasil
wawancara kami itu tidak. Itu hanya
instrumen baru tapi kepentingan tetap
sama.
Berati relasinya gak putus ya? Ya gak bakal putus. Hampir sama dengan
winters, vedi Hadiz juga mengatakan
bahwa oligarki sebagai konsetrasi
kekuasaan untuk mempertahankan bisnis.
Jadi melihat oligarki di kota batu yang
kemudian memiliki jaringan patronase,
hampir sama dengan pembacaan Vedi
Hadiz yaitu pada masaorde baru yang
disebut oligarki jinak kemudian di masa
reformasi sebagai oligarki liar. Karena
mereka kalo dalam literatur wintes juga
kan oligarki sebagai sistem pertahanan
politik kekayaan seiring perubahan
ancaman terhadap oligarki itu datang. Di
luar arena kekuasaan dia akan berubah
kalo ancaman itu datang. Anacaman
misalnya begini oh ternyata ada paslon
yang
mempunyai
kekuatan
yang
sebelumnya membangun perlawanan
terhadap keberadaan paul sastro. Dia
masuk dalam arena kekuasaan nah dia
akan berubah. Kalo dewanti ga kuat
otomatis dia akan maju sendiri karena itu
mengancam dia. Nah kalo orang yang
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4.

Tapi kalo dari kondisi kota
Batu sekarang belum ada ya
oligark lain selain paul sastro
atau elit lain yang bisa
menjatuhkan dewanti?

5.

Kalo dari masyarakat jawa
timur terkait potret oligarki
sendiri bagaimana?

mengancam menang, otomatis relasi
tersebut putus. Di design dari kebijakan
mulai dimatikan aset usahanya. Ketika
ancaman itu sama-sama datang dari
belakang layar misalnya oh ternyata yang
dukung dewanti paul sastro tapi paslon
lain ada oligark lain yang basis kita aja dia
hampir setara dengan paul sastro, nah dia
akan mati-matian mendorong. Nah itu
sistem politik pertahanan kekayaan. Yang
sering berubah tergantung ancaman yang
datang kepada dia. Makanya winters
menyimpulkan 4 tipologi itu kan.
Gak ada, karena yang pertama pemodal di
Kota Batu yang memiliki modal kuat
hanya paul sastro. Apakah di kota malang
tidak ada oligark? Ada sebenarnya, tapi
oligark-oligark
ini
sudah
saling
memetakkan basis kekuasaan mereka.
Misalkan di kota batu ada paul sastro nah
mereka kompak ini wilayah dia. Tapi
mereka saling berjejaring sebagaimana
dimaksudkan Vedi Hadiz bahasa
aktifisnya saling membantu. Makanya gak
pernah ada ancaman karena sudah
dipetakkan. Nah makanya kenapa setiap
kandidat yang sudah dipegang oleh
oligark itu selalu menang dalam
pertarungan kekuasaan ya karena itu
sudah dipetakan jadi gak mungkin
bertarung.
Kalo pandangan masyarakat itu mereka
sebenernya tau kalau selama masa
pemerintahan eddy rumpoko selama dua
periode itu sampai dewanti itu mereka tau
kalau campur tangan dari paul sastro
sangat begitu kuat dan bahkan pengaruh
paul sastro terhadap arah kebijakan itu
begitu kuat. Ada beberapa kemudahankemudahan dalam perizinan pajak yang
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6.

notabennya menguntungkan investor. Nah
masyarakat itu sebenarnya tau tapi mereka
harus berbuat apa begitu.nah masyarakat
sadar kalo di Batu tidak ada perubahan.
Ada beberapa LSM untuk aspirasi
masyarakat, tapi mereka gak bisa berbuat
apa-apa orang LSM yang kasih modal
paul sastro. Di suruh aksi kadang-kadang
disuruh paul sastro itu sudah di design.
Ingin berteriak mereka punya kekuatan
apa kalo polisi sama intel sudah dikuasain
pemodal, kalo preman sudah dikuasai elit
tersebut.
Kenapa oligarki begitu kuat di
1. Pengaruh sosial. Maksudnya
Kota Batu?
citra Eddy Rumpoko terhadap
publik itu bagi publik sudah
terlalu baik. Sampai dipujipuji kan.
2. Basis material. Basis material
di kota batu yaitu aset
kekayaan paul sastro, ER, DR.
Jadi kekayaan PS mulai dari
aset bergerak dan tidak
bergerak kan begitu banyak.
Edy rumpoko kan juga di
jogja, malang, batu. Jadi secara
basis material sangat kuat.
Bahkan untuk melunakkan
gerakan masyarakat itu sangat
mudah. Jadi masyarakat aksi
terus di kasih uang. Jadi
mereka tidak bisa berbuat apaapa. Apalagi oligarki itu
menguasai
jajaran
pemerintahan.
Nah ditengah kecintaan mereka terhadap
ER dan ER dikuasaai oleh oligark mereka
bisa apa. Apakah tidak ada upaya lain
untuk memutus mata rantai oligarki? Ada.
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Walaupun agak susah untuk kita lakukan.
Yang pertama mungkin penyadaran
politik perorganisasian. Dalam arti
melakukan penyadaran politik bagi warga.
Yang kedua kita butuh semacam kekuatan
intelektual atau butuh aktor-aktor yang
mengkoordinir mereka, karena ditengah
massive atau sudah dikuasai atau
kesadaran politik mereka sudah mumpuni
tanpa aktor yang mengkoordinir begitu
sudah.
Jadi
mengkoordinir
itu
menyatukan beberapa gerakan-gerakan
masyarakat dalam melakukan aksi nyata.
Yang berikut mungkin soal pregmentasi
gerakan. Misalnya setiap gerakan harus
menempatkan isu oligarki sebagai jantung
gerakan. Karena mutus mata rantai
oligarki winters menganjurkan kita pada
kekuatan sosial yang kuat. Revolusi
solusinya. Hanya dengan perombakkan
struktur sosial barulah kita memutus rantai
oligarki. Karena oligarki itu ada ketika
kesenjangan ekonomi itu ada. Tanpa
kesenjangan ekonomi di negara maka
oligarki itu tidak akan ada. Di kota batu
sangat jauh kesenjangan ekonominya.
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