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ABSTRAK  

MODALITAS KEMENANGAN M. HUSNI DJIBRIL PADA PEMILIHAN 

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 

Gorbi Mizan Qadri, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., 

M.Si., Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA. 

Dalam sejarah kontestasi politik di Kabupaten Sumbawa seperti Pemilukada, 

belum pernah ada seorang berlatar politisi yang berhasil memenangkan sebuah 

Pemilukada. Terlebih calon tersebut adalah seorang politisi yang tidak memiliki 

modal yang besar bersama pasangannya, sedangkan dua lawan politiknya dalam 

Pemilukada adalah kandidat yang memiliki modal ekonomi yang besar dan ada 

juga yang mendapatkan dukungan langsung dari petahana. Dimana seorang yang 

mendapatkan dukungan petahana dianggap memiliki peluang yang lebih besar 

dari pada para kandidat lainnya, karena dianggap telah memiliki modal lebih 

seperti tingkat popularitas dan figuritas.. Tetapi hal tersebut masih bisa 

diminimalisir tergantung bagaimana kekuatan modal yang dimiliki oleh para 

kandidat. Seorang kandidat haruslah memiliki akumalasi modal yang lebih 

sehingga mampu memenangkan sebuah kontestasi (Pierre Bourdieu). Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari bagaimana modalitas yang 

dimiliki oleh para kandidat dalam penyelenggaraan Pemilukada. Studi pada M. 

Husni Djibril sebagai bupati terpilih di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2015. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menemukan 4 modalitas dominan yang dimiliki oleh Husni Djibril 

dibandingkan dengan kandidat lainnya, modalitas tersebut adalah modal politik, 

sosial, ekonomi, dan budaya. Dari keempat modalitas yang dimiliki oleh M. Husni 

Djibril tersebut, modal politik dan sosial merupakan modal yang paling dominan. 

Hal ini membuktikan bahwa Husni Djibril sebagai seorang yang berlatar politisi 

murni mampu mengakumulasi modal yang dimilikinya, sehingga M. Husni Djibril 

berhasil memenangkan sebuah kontestasi politik dan sekaligus berhasil menjadi 

Bupati berlatar politisi pertama di Kabupaten Sumbawa.  

 

Kata Kunci: Pemilukada, Modal Sosial, Husni Djibril 
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ABSTRACT 

MODALITAS KEMENANGAN M. HUSNI DJIBRIL PADA PEMILIHAN 

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 

Gorbi Mizan Qadri, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., 

M.Si., Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA. 

In the history of political contestation in Sumbawa Regency such as Pemilukada, 

there has never been a politician who managed to win a Pemilukada. Especially 

the candidate is a politican who does not have a large capital with his partner, 

while his two political opponents in the General Election are candidates who have 

large economic capital and there is also a direct support from the petahana. Where 

a person who gets petahana support is considered to have a greater chance than 

the other candidates, because it is considered to have more capital like the level of 

popularity and figuritas. But it can still be minimized depending on how the 

power of capital owned by the candidates. A candidate must have more 

accumulated capital so as to win a contestation (Pierre Bourdieu). This study aims 

to analyze and study how the modalities possessed by the candidates in the 

implementation of Pemilukada. Study on M. Husni Djibril as the elected bupati in 

Sumbawa Regency of West Nusa Tenggara Province 2015. The method in this 

research is qualitative research. Data collection techniques with interviews and 

documentation. The results of this study found 4 dominant modalities owned by 

M. Husni Djibril compared to other candidates, the modalities are political, social, 

economic, and cultural capital. Of the four modalities owned by M. Husni Djibril, 

political and social capital is the most dominant capital. This proves that Husni 

Djibril as a pure politician is able to accumulate the capital he has, so Husni 

Djibril has won a political contest and succeeded in becoming the Regent of the 

first politician in Sumbawa Regency. 

Keywords: Pemilukada, Social Capital, Husni Djibril 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Arena kontestasi Pemilukada di Kabupaten Sumbawa terdapat pasangan 

yang menjadi perhatian dimana adanya sirkulasi elit dari pasangan dan dukungan 

koalisi partai. Sirkulasi elit/figur dan dukungan partai politik memang terjadi pada 

Pemilukada tahun 2015 namun meskipun prosentase berbeda melihat besarnya 

dukungan pasangan kandidat tersebut termasuk calon kandidat lainnyayang 

dicalonkan oleh gabungan partai politik, peran modalitas figur/kandidat lebih 

utama dan menjadi fokus oleh pemilih dibandingkan melihat partai yang 

mencalonkan pasangan kandidat tersebut. 

Pemilukada yang merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi 

antar pasangan kandidat dan pemenangan ditentukan suara terbanyak oleh 

pemilih. Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing 

pasangan calon kandidat artinya meskipun aturan pencalonan minimal 15 % kursi 

atau suara hasil legislatif.
1
 Tetapi kompetisi yang terjadi bukan persaingan antar 

partai namun yang lebih menonjol yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, 

popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dapat 

menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi, dimana seseorang hanya dengan 

mengandalkan popularitas dan figur mampu bersaing dalam Pemilukada.  

                                                             
1 UU No.32 tahun 2004 pasal 59 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah,. 
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Modal ini adalah bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki 

oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Modalitas dalam 

kontestasi politik selain peran figur/modalitas kandidat, juga sangat ditentukan 

oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi. 

Dalam kontestasi Pemilukada, dana politik juga pasti sangat menentukan strategi 

pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Modalitas ekonomi sangat 

diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap Pemilukada oleh kandidat dan 

tim pemenangan. Selain itu juga peran modal politik menunjukkan bahwa dari 

fungsi partai juga tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi calon terutama bukan 

kader partai dan sementara itu partai-partai yang ada boleh jadi telah gagal 

menemukan figur-figur yang dianggap mampu bersaing terutama berkaitan 

dengan dukungan politik dan dana politik. 

Namun, hal yang perlu diperhatikan parpol, menurut Sahdan dan 

Haboddin:
2
 

“Kandidat yang dicalonkan oleh partai (koalisi partai), dimana 

dalam melakukan rekrutmen kandidat, partai hendaknya 

mempertimbangkan beberapa aspek antara lain; kualitas kandidat, 

popularitas kandidat, kompetensi kandidat, kapabilitas kandidat, termasuk 

di dalamnya adalah moralitas kandidat yang diusung oleh partai politik”. 

Mencermati beberapa aspek di atas, maka demokrasi prosedural melalui cara 

Pemilukada dengan memilih orang menempatkan figur sebagai pertimbangan 

utama dalam menentukan pilihan calon kepala daerah oleh pemilih. Dengan kata 

                                                             
2
Lihat Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (editor), 2009, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan 

Pilkada Di Indonesia, IPD, Yogyakarta. Hlm: 86 



3 
 

 
 

lain bahwa modalitas pun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 

karena saling berkaitan satu sama lain. 

Sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia, Nusa Tenggara Barat juga 

telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah serentak di 5 (lima) 

Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilukada oleh Pemerintah Daerah sebagai 

penyelenggara melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten 

Sumbawa, menetapkan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 9 bulan 

Desember tahun 2015. Pemilukada ini diikuti oleh3 (tiga) pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati :
3
 

1. Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm dan H. Irwan Rahadi, ST, 

2. H. Asaat Abdullah, ST dan Chandra Wijaya Rayes, ST,  

3. H. M. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah. 

Grafik 1.1 Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 

                       

Sumber:KPUD Sumbawa 2015 

                                                             
3
Rekapitulasi hasil pilkada Sumbawa 2015, http://www.kpud-sumbawakab.go.id/?node=download, 

Diakses: 15 Juni 2017, pukul: 22.45 

17% 

35% 

48% 

Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm - H. Irwan Rahadi, ST

H. Asaat Abdullah, ST - Chandra Wijaya Rayes, ST

H. M. Husni Djibril, B.Sc - Drs. H. Mahmud Abdullah

http://www.kpud-sumbawakab.go.id/?node=download
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Dari grafik 1.1 Jumlah perolehan suara yang sangat signifikan terlihat 

begitu jelas dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa, dimana pasangan M. Husni 

Djibril dan Mahmud Abdullah (Husni-Mo) diusung oleh Partai  Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), Demokrat berada di urutan pertama memperoleh 

suara terbanyak yaitu 117.458 suara (47,86 %), selanjutnya Asaat Abdullah dan 

Chandra Wijaya Rayes (Saat-Jaya) diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat 

(Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan PKPI pada urutan kedua 

sebanyak 86.359 suara (35,19 %), disusul Jack Morsa dan Irwan Rahadi (JIWA) 

41.602 suara (16,95 %) didukung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB),  serta Partai Gerakan 

Indonesia Raya (GERINDRA).
4
 

Kemenangan M. Husni Djibril dan Mahmud Abdullah dalam Pemilukada 

ini tidak semata-mata diperoleh melalui “jalan pintas” tapi untuk mencapai 

kemenangan ini memerlukan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat yang 

memilih. Hal ini menunjukan bahwa ketokohan/popularitas seorang figur/kandidat 

sangat mempengaruhi tingkat dukungan masyarakat, apalagi jika figur/kandidat 

tersebut merupakan orang yang terpandang/bersahaja serta telah memiliki 

kepercayaan dari masyarakat. 

Menarik untuk mencermati figur M. Husni Djibril yang memperoleh suara 

maksimal dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa. Berlatar belakang politisi, M. 

Husni Djibril sangat berbeda dengan kandidat lainnya khususnya pasangan nomor 

urut 2 (dua) yang memiliki latar belakang birokrat serta mendapat dukungan 

                                                             
4
Ibid 
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penuh dari Bupati petahana. Modal sosial yang dimiliki oleh figur M. Husni 

Djibril menjadi titik sentral dari kemenangan dalam kontestasi Pemilukada, 

dimana M. Husni Djibril atau dalam panggilan akrabnya sebagai Haji Husni oleh 

masyarakat, memiliki sifat kerendahan hati dan kedermawannya yang nyata 

terhadap masyarakat. Jauh sebelum Pemilukada digulirkan, M. Husni Djibril 

memang sudah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa pada umumnya 

sebagai anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Daerah Pemilihan (DAPIL) Kabupaten Sumbawa dan 

Kabupaten Sumbawa Barat dari fraksi PDIP. 

M. Husni Djibril orang yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Ia 

merupakan orang yang tingkat sosialisasinya cukup tinggi dengan masyarakat, 

apalagi terhadap masyarakat bawah, walaupun dalam kelas sosial masyarakat Haji 

Husni menduduki kelas teratas. Modal inilah yang dimiliki oleh M. Husni Djibril 

sehingga sejak dulu sebelum Pemilukada dilaksanakan, ia telah mendapatkan 

kepercayaan (trust) dari masyarakat, tentu saja hal ini sangat membantu dalam 

pemenangan Pemilukada. 

Dalam Pemilukada, modal sosial memiliki makna yang sangat penting 

bahkan tidak kala pentingnya dibandingkan dengan modal yang lain. Memiliki 

modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih. 

Lebih dari itu, melalui pengenalan-pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan secara 

fisik dan sosial secara dekat, para pemilih bisa melakukan penelaian apakah 

pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak. Manakala seorang calon 
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dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh 

masyarakat melaikan juga diberi kepercayaan. 

Selain modal sosial, dalam kontestasi politik termasuk Pemilukada secara 

langsung jelas membutuhkan biaya (modal ekonomi). Modal yang besar itu tidak 

hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye, yang tidak kalah 

pentingnya membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk 

didalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan 

berlangsungnya tahapan kampanye. Modal ekonomi memiliki makna penting 

menjadi “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Dalam musim 

kampanye, misalnya membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai 

berbagai kebutuhan seperti mencetak poster dan spanduk, membayar iklan, 

menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan 

lainya, termasuk untuk pengamanan. Bahkan, modal ekonomi ini merupakan 

prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya. 

Latar belakang M. Husni Djibril sebagai politisi yang sudah lama ”malang 

melintang” di jagat perpolitikan Kabupaten Sumbawa dapat membantu dirinya 

mendapatkan dukungan politik dan financial dalam pembiayaan proses 

Pemilukada. 

Kemenangan M. Husni Djibril dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa 

menciptakan kemenangan yang sangat fantastis, dimana keduanya didukung oleh 

dua partai politik yaitu PDIP dengan 6 kursi di DPRD dan Partai Demokrat 

dengan 4 kursi di DPRD, mampu meraih kemenangan di 22 kecamatan dari 24 
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kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.
5
 Mencermati keberhasilan Husni 

Djibri dalam pemenangan Pemilukada Kabupaten Sumbawa tahun 2015 dengan 

perolehan suara yang signifikan menarik dielaborasi adalah bagaimana peran 

modalitas dalam pemenangan M. Husni Djibril pada Pemilukada Kabupaten 

Sumbawa tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah dalam sebuah pertanyaan besar untuk penelitian ini yaitu 

“Bagaimana peran modalitas dalam pemenangan M. Husni Djibril sebagai 

Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2015?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan (trust) dan interaksi sosial 

yang dibangun oleh M. Husni Djibril dalam hubungannya dengan 

masyarakat Kabupaten Sumbawa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pengembangan ilmu politik dan sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat bagi 

studi politik lokal. 

 

 

                                                             
5
Ibid 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dalam tataran yang luas dapat menjadi masukan 

bagi para aktivis politik dan sebagai inspirasi sehingga memahami bahwa 

kemenangan yang diraih oleh kandidat dalam Pemilukada, tidak bisa diperoleh 

melalui ”jalan pintas” tapi untuk mencapai kemenangan, modalitas yang dimiliki 

menempati posisi penting. Selain itu juga penelitian ini dapat memberikan sari 

bagi penelitian-penelitian tentang perkembangan politik khususnya mengenai 

modalitas dalam proses politik Indonesia pasca reformasi 1998. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual diuraikan pada BAB II yang diharapkan dapat 

memberikan dan dapat membuktikan konsep yang sudah ada sehingga dapat 

dihasilkan hasil penelitian yang berkualitas. Bab ini akan menyampaikan beberapa 

Subbagian penting. Pertama, Studi terdahulu menyampaikan tentang 

perbandingan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian yang telah ada 

sehingga dapat menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian. Kedua, teori 

modal sosial Pierre Bourdieuyang digunakan oleh peneliti sebagai acuan analisis 

yang dilakukan pada penelitian ini. Ketiga, kerangka pemikiran, memaparkan alur 

pikir peneliti dalam melakukan penelitian. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah tinjauan peneliti lewat penelititan yang telah 

ada sebelumnya sebagai bahan atau acuan peneliti untuk melakukan penelitian. 

Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan pembanding anatra penelitian lain 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu 

yang dijadikan sebagai acuan peneliti pada umumnya menggunakan topik strategi 

pemenangan dalam Pemilukada. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan peneliti adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Hasil  

Penelitian 

Pembeda 

Penelitian 

1 Mimin 

Anwartinna 
KEMENANGAN 

ANTON-SUTIAJI 
(AJI) DALAM 

PEMILIHAN 

WALIKOTA 

(PILWALI) KOTA 
MALANG TAHUN 

2013 

1. Anton-Sutiaji memiliki 

lima modalitas yang 

digunakan 

selamapencalonannya 

dalam Pilwali. Lima 

modalitas tersebut 

adalah modal 

sosial,modal ekonomi, 

modal politik, modal 

simbolik dan modal 

budaya. 

a) Modal sosial berasal dari 

dukungan secara 

finansial dari kalangan 

parapengusaha yang 

dimiliki Anton-Sutiaji 

sehingga keduanya 

memilikikecukupan 

finansial untuk 

melakukan kegiatan 

kampanye. 

b) Modal politik 

merupakan dukungan 

dari PKB dan Partai 

Gerindra yangsaling 

bekerjasama untuk 

memenangkan Anton-

Sutiaji; 

c) Modal ekonomi selain 

berasal dari sumbangan 

para pengusaha, 

jugaberasal dari dana 

pribadi Abah Anton. 

Abah Anton merupakan 

seorangpengusaha 

sukses tentu memiliki 

cukup dana 

untukmembiayai 

kegiatan 

kampanye, sementara 

Sutiaji juga membantuk 

a) Penelitian tersebut 

menganalisis tentang 

strategi kemenangan 

Anton – Sutiaji pada 

Pilwali di Kota 

Malang pada Tahun 

2013. 

b) Lokasi Penelitian Di 

Kota Malang. 
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secara finansial 

namuntidak sebanyak 

dana yang bersumber 

dari Abah Anton; 

d) Modal budaya dimiliki 

Anton-Sutiaji dari basis 

massa NU 

yangjumlahnya cukup 

banyak, sehingga 

optimalisasi suara 

dilakukan dalaminternal 

NU untuk membantu 

pemenangan Anton-

Sutiaji; 

e) Modal simbolik lebih 

menekankan pada figur 

Abah Anton yang 

memangsudah dikenal 

sebagai seorang yang 

dermawan di mata 

masyarakat,sehingga 

Anton-Sutiaji sudah 

memiliki citra positif di 

masyarakat. Halitu 

dimanfaatkan Anton-

Sutiaji untuk menggiring 

suara masyarakat untuk 

pemenangannya.
6
 

 

2 Christianto Pontoh 

STRATEGI 

KAMPANYE 

PEMENANGAN 

BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI 

TERPILIH 

PADA 

PEMILIHAN 

KEPALA 

DAERAH 

Strategi kampanye 

pemenangan yang di 

susun oleh tim 

pemenangan pasangan 

kandidat bupati dan 

wakil bupati kabupaten 

Minahasa Jantje W 

Sajow dan Ivan 

Sarundajang terbukti 

berjalan dengan baik 

dan berhasil 

a) Penelitian tersebut 

Menganalisis tentang  
strategi kampanye 

pemenangan Bupati dan 

wakil Bupati 

terpilihpada pemilihan 

Kepala Daerah 

Kabupaten Minahasa. 
 

b) Lokasi penelitian di 

Kabupaten Minahasa. 

                                                             
6
 Mimin Anwartina, “Kemenangan Anton-Sutiaji (Aji) Dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota 

Malang Tahun 2013”, Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2014, 1 (1) 
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KABUPATEN 

MINAHASA 

memenangkan kandidat 

yang mereka usung.
7
 

3 

 

 

 

 

 

 

Muhatir Hidayat 

STRATEGI 

POLITIK 

PEMENANGAN 

PASANGAN 

KANDIDAT 

VONNIE 

ANNEKE 

PANAMBUNAN-

JOPPI 

LENGKONG 

DALAM 

PEMILUKADA 

KABUPATEN 

MINAHASA 

UTARA TAHUN 

2015 

Secara umum Tim Sukses 

Pasangan Vonni 

Panambungan dan Joppi 

Lengkong bekerja dengan 

baik dengan menggunakan 

modal yang tersedia 

dengan menggunakan 

pendekatan terhadap 

masyarakat menengah 

kebawah, dengan program 

pemberdayaan masyarakat 

Strategi Pasangan Vonni 

Panambunan dan Joppi 

Lengkong ditinjau dari segi 

modalitas, berjalan dengan 

baik, kekuatan dari 

pasangan ini terdapat pada 

modal Sosial dan Modal 

Budaya, Vonni 

Panambunan yang 

notabene seorang mantan 

Bupati Minahasa Utara 

sudah cukup terkenal dan 

masih diingat oleh 

masyarakat ditunjang oleh 

Bpk. Joppi Lengkong yang 

mempunyai banyak 

keluarga besar di 

Kabupaten Minahasa 

Utara. Dengan strategi 

pendekatan premodial 

seperti kunjungan ke 

rukun-rukun, organisasi– 

organisasi adat.
8
 

a) Penelitian tersebut 

menganalisis tentang 
Strategi Politik 

Pemenangan Pasangan 

Kandidat Vonnie 

Anneke Panambunan-

Joppi Lengkongdalam 

Pemilukada Kabupaten 

Minahasa Utara tahun 

2015. 
b) Lokasi Penelitian di 

Minahasa Utara.  

4 Melky Jakhin 

Pangemanan 

PEMASARAN 

POLITIK PADA 

PEMILUKADA 

Produk politik kepada 

pasar yang dilakukan oleh 

pasangan Hanny Sondakh 

dan Maximilian Jonas 

Lomban, S.E., M.Si, sangat 

a) Penelitian tersebut 

menganalisis tentang 
Strategi Politik 

Pemenangan Pasangan 

Kandidat Hanny 

                                                             
7
Cristianto Pontoh, “Strategi Kampanye Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa”, Jurnal Unsrat, 2015, 4 (1) 
8
Muhatir Hidayat, “Strategi Politik Pemenangan  Pasangan Kandidat Vonnie Annake Panambunan 

– Joppi Lengkong Dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015”, Jurnal Unsrat, 

2016, 1 
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(Suatu Studi 

Pemasaran Politik 

Pasangan Hanny 

Sondakh & 

Maximilian Jonas 

Lomban, SE, M.Si 

Pada Pemilukada 

di Kota Bitung 

Tahun 2010) 

memberikan dampak yang 

signifikan dalam tahapan 

Pemilukada yang 

berlangsung di kota 

Bitung. Hal ini dilihat dari 

visi-misi dan program yang 

sangat relevan dengan 

kondisi masyarakat kota 

Bitung. Lebih lanjut lagi 

figur dari pasangan Hanny 

Sondakh dan Maximilian 

Jonas Lomban, S.E., M.Si 

melekat dihati rakyat, 

dapat dilihat dari perilaku 

dan kapasitas yang 

ditonjolkan oleh pasangan 

ini.- Push marketing yang 

dilakukan oleh pasangan 

calon Hanny Sondakh dan 

Maximilian Jonas Lomban, 

S.E., M.Si, terlihat dari 

aktivitas yang sering 

dilakukan oleh pasangan 

calon tersebut yang turun 

ke lapangan untuk dapat 

langsung berinteraksi 

dengan konstituen, seperti 

dalam kegiatan 

keagamaan, dukacita, 

maupun undangan-

undangan lainnya. Figur 

pasangan ini pun dikenal 

sangat dekat dengan 

masyarakat dengan banyak 

melakukan kunjungan-

kunjungan atau agenda 

yang tidak 

direncanakan.Pull 

marketing dari pasangan 

calon Hanny Sondakh dan 

Maximilian Jonas Lomban, 

S.E., M.Si, terlihat dari 

strategi penggunaan media 

dalam memasarkan kinerja 

dan prestasi dari keduanya 

yang dibungkus melalui 

Sondakh dan 

Maximilian Jonas 

Lomban, S.E., M.Si 
dalam Pemilukada 

Kota Bitung tahun 

2010. 
b) Lokasi di Kota Bitung 
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media masa. Lewat sarana 

inilah figur dari Hanny 

Sondakh yang notabene 

menjabat walikota periode 

sebelumnya ditonjolkan 

untuk menarik simpati dari 

konstituen. Begitu juga 

sosok Maximilian Jonas 

Lomban, S.E., M.Siyang di 

kenal sebagai figur birokrat 

yang handal karena 

sebelumnya menjabat 

Sekretaris Kota Bitung.- 

Pass marketing yang 

dilakukan oleh pasangan 

calon Hanny Sondakh dan 

Maximilian Jonas Lomban, 

S.E., M.Si, terlaksana 

dengan efektif. Hal ini 

dilihat dari mesin partai 

pengusung yang bekerja 

begitu optimal, mengingat 

partai PKPI merupakan 

partai pemenang pemilu di 

Kota Bitung. Belum lagi 

didukung oleh mesin partai 

Demokrat dan 17 partai 

pendukung lainnya. 

Penggunaan organisasi-

organisasi sayap partai 

juga terlihat sangat 

memberi andil dalam 

tahapan Pemilukada untuk 

memenangkan pasangan 

ini. Tim sukses pasangan 

ini juga menarik 

organisasi-organisasi 

keagamaan, adat, budaya 

dan figur-figur yang 

dianggap berpengaruh 

dalam organisasi-

organisasi tersebut, seperti 

tokoh-tokoh agama, tokoh 

masyarkat dan tokoh 

pemuda yang memiliki 

basis massa untuk 
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menunjang perolehan suara 

pasangan tersebut.- Paid 

media yang dilakukan oleh 

pasangan Hanny Sondakh 

dan Maximilian Jonas 

Lomban, S.E., M.Si, 

nampak pada penggunaan 

media massa baik dalam 

bentuk elektronik maupun 

cetak yang dikemas sangat 

menarik dan memberikan 

kesan positif pada 

masyarakat. Sejumlah 

prestasi dari pasangan ini 

dimuat dalam suatu 

pemberitaan dan juga visi-

misi serta program yang 

pasarkan lewat media. 

Sehingga dapat menunjang 

elektabilitas dan proses 

sosialisasi pasangan 

tersebut.
9
 

5 Akbar Candra 

(KEKUATAN 

POLITIK LOKAL 

DALAM 

PEMENANGAN 

SYAHRUL 

YASIN LIMPO 

(SYL) PADA 

PEMILIHAN 

GUBERNUR 

2013 DAERAH 

PEMILIHAN 

KABUPATEN 

GOWA). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dukungan kekuatan politik 

di kab.Gowa yakni 

besarnya pengaruh partai 

Golkar dan partai 

pengusungnya, birokrasi 

dan sipil. Selain itu juga, 

Syahrul sebagai seorang 

aktor politik menunjukkan 

figurdengan prestasinya 

memimpin Sulsel, ini 

ditandai saat sukses 

menjabat bupati 2periode 

di kab. Gowa. Faktor 

kemenangan yang paling 

dominan adalah posisi 

Syahrul sebagai 

gubernur.
10

 

a) Penelitian tersebut 

menganalisis tentang 

Kekuatan Politik 

Lokal Dalam 

Pemenangan 

PasanganSyahrul  

Yasin Limpo dan 

dalam Pemilukada 

Gubernur daerah 

pemilihan Kabupaten 

Goa 2013. 

b) Lokasi Penelitian di 

Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan. 

c) Mengguanakan 

Konsep kekuatan 

politik 

                                                             
9Melky Jakhin Pangemanan, “Pemasaran Politik Pada Pemilukada (Suatu Studi Pemasaran Politik 

Pasangan Hanny Sondakh & Maximilian Merangin SE, M. Si Pada Pemilukada di Kota Bitung 

Tahun 2010”, Jurnal Politico, 2013, 1 (3) 
10

Akbar Candra, “Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo Pada 

Pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa”, Jurnal Fisip Unhas, 2014 
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2.2 Modalitas dalam Kontestasi Politik 

Pemilukada merupakan proses demokrasi secara procedural dan 

substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh 

perolehan suara terbanyak.Dalam demokrasi semua warga negara memiliki 

kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi 

kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, 

menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-

jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu 

sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki 

setiap orang dalam kontestasi Pemilukada secara langsung pada kenyataannya 

berbeda-beda. 

Menurut Pierre Bourdieu  ada empat bentuk modal yakni modal ekonomi, 

modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Definisi modal sangat luas dan 

mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal 

budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola 

konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, 

pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai 

relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini 

diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan 

yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk 

dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. 
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Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki 

arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan 

menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial 

namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. 

Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan 

kultural habitus. Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis 

material. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang 

digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material 

tersebut. 

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis 

modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya, yang artinya modal bersifat 

dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada 

modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan 

dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau 

kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai 

sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi 

nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, 

kekuasaan menciptakan “versi dunia sosial yang resmi”. 

Dalam abad ke-16 dan 17 istilah “capital” digunakan untuk menunjuk 

kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang 

kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. 

Pada waktu itu istilah “stock” dan istilah “capital” sering dipakai secara sinonim. 

Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham 
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misalnya, dikenal sebagai “join stock companies” atau “capital stock 

companies”. 

Dalam proses pikada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih 

orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan 

memenangkan Pemilukada manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama 

yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi didalam 

Pemilukada langsung, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. 

Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala 

memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang 

mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai 

kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari 

proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah 

satu faktor saja atau modalitas tertentu. 

Dalam menetapkan strategi pemenangan Pemilukada tidak hanya 

menyesuaikan kondisi Pemilukada itu sendiri dan arena kompetisi tetapi juga 

termasuk modalitas kandidat baik itu modalitas politik, sosial dan ekonomi. 

Modalitas saling berkaitan dan sangat menentukan pemenangan, karena itu 

modalitas yang harus dimiliki kandidat dalam mengikuti kontestasi politik yaitu 

tidak hanya modal sosial kandidat tetapi juga berupa dukungan politik dan 

ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi. 

Dalam penelitian ini merupakan fokus pada teori modal politik, modal 

sosial,  modal ekonomi, dan modal budaya. Sehingga memiliki porsi uraian 
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teoritik yang lebih kuat dan mendalam. Modalitas dalam kontestasi politik adalah 

modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik 

dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk pemenangan pilkada. 

Berikut 4 (lima) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti 

kontestasi pada Pemilukada langsung, sebagai berikut : 

2.2.1 Modal Politik 

Kandidat dalam Pemilukada memerlukan dukungan politik diusung dari 

partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang 

mengajukan kandidat dalam Pemilukada untuk mengisi jabatan politik di 

pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat sedangkan Pemilu adalah 

merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan 

mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha 

sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan 

suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yangtidak 

memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang. Namun Pemilukada dan wakada 

sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh 

partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi 

dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus 

sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk 

memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap 

pengaruh figur kandidat. 
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Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus 

dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding 

publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (social 

capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic 

capital). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu sosok pelopor dalam mengkaji 

berbagai bentuk modal itu (multiple forms of capital). Namun Bourdieu sering 

dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik 

dalam membangun teorinya.Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada 

kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan 

uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan 

modal politik memiliki lingkar pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-

hari.
11

 

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir:
12

 

“Mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan 

keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebauh 

lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politikyang menguntungkan 

dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. 

Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang 

berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku 

politik atau sebauh lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu 

karena pemilu adalah instumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam 

sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika 

hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik 

keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) 

mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu”. 

                                                             
11

Sudirman Nasir, SBY antara modal politik dan modal simbolik, dalam http://pemilu.liputan6. 

com/kolom, diakses: 15 Juli 2017, pukul: 14.00. 
12Ibid 
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Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika 

politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat 

penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun 

lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau 

tidak dilakukannya.
13

 Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan 

modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan 

demokrasi. Menurut A.Hick dan J.Misra. Modal politik adalah berbagai fokus 

pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat 

mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah 

kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau 

berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti 

pemilihan umum. 

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk 

melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan 

dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling 

berinterkasi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang 

bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam 

sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti 

semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau 

dibawah naungan institusi-institusi negara.
14

 

                                                             
13

Ibid 
14

 Philpott, Simon, Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, LkiS 

Yogyakarta, 2003 hal.205 
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Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam 

mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik harus 

memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung 

dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari 

pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan 

kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih 

dominan. Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar 

belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu 

dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai(koalisi 

parpol) tidak terlalu menonjol. Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan 

karena Pemilukada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat 

antar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, 

kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan 

darikekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi 

dan lainnya.
15

 Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang 

menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran 

penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. 

Menurut Nurhasim dkk Elit politik dalam konteks lokal yaitu :
16

 

“Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di 

tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit 

politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota 

DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. 

Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan 

                                                             
15

 Haryanto, 2005, Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar), JIP UGM, hal 72. 
16 Nurhasim, Moch, dkk(2003), Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, 

Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, hal 8. 
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strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam 

lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit 

organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya” 

 Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik,juga dukungan elit-

elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam 

politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-

keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki 

kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan 

melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. 

Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi 

partai) dandukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi 

kemasyarakatan untuk pemenangan pilkada. 

2.2.2. Modal Sosial 

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat 

pendidikan, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, 

organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang 

harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari 

masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.17 Kepercayaan 

digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok 

orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika 

kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada 

pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan 

dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan Pemilukada, karena untuk 

                                                             
17 Nurhasim, Moch, dkk(2003), Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, 

Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, hal 8. 
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membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki 

pengaruh tersebut. 

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial dibagi dalam dua 

kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (social network), 

sedangakan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat 

(embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.18 

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial 

tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati 

sebagai berikut :
19

 

a) Menurut Robert Putnam:  

“Modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota 

masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial 

didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan 

(networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social 

trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi 

dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini 

mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada 

dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. 

Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya 

yang memberi desireable outcome (hasil pendapatan yang 

diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil 

tambahan)”. 

 

b) Menurut Pierre Bourdieu:  

 “Sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang 

berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung 

terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal 

balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) 

yang menmberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan 

kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu 

yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, 

maupun bentuk-bentuk social capital (modal sosial) berupa insitusi 

lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan 

                                                             
18

 Ibid 
19Ibid 
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tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan 

yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui 

keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, 

kelompok arisan, asosiasi tertentu)”. 

 

c) Menurut James Colema:  

“Mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki 

dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta 

memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. 

Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa 

kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang 

efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa 

digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman 

membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-

masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam 

ruang partisipasi publik”. 

 

d) Dari sudut pandang lain, North dan Olson: 

“Menekankan Lingkungan sosial politik sebagai modal 

sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma 

untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika 

pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi 

horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran 

struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti 

pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta 

kebebasan sipil dan politik.”  

 

Sementara bahasan mengenai trust jadi unsur penting dalam kajian Francis 

Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama 

mendefinisikan modal sosial (social capital) sebagai serangkaian nilai atau 

norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok 

yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Fukuyama 

mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan 

kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (high-trust 

society). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit 
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masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi 

rendahnya kepercayaan (low-trust society) di masyarakat. Atau diistilahkan 

dengan zero trust society, ketiadaan kepercayaan. Analoginya adalah ketika 

seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa 

kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-

harinya.
20

 

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari 

kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu 

darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling 

mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (human capital) sejauh ia 

bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, 

tradisi atau sejarah. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan 

sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan 

adanya jaringan-jaringan yang mendukung.
21

 

2.2.3. Modal Ekonomi 

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda 

yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam 

perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang 

pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau 

uang/jasa politik. 

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan 

“pelumas” mesin politik yang dipakai. Dalam musim kampanye misalnya 
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membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti 

mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. 

Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan 

berasal dari partai yang dicalonkannya. 

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital) ini, 

khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal financial 

adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan unttuk membeli fasilitas dan alat-

alat produksi perusahaan misalnya:  pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan atau 

sejumlah uang yang dapat dikumpul atau di tabung untuk inestasi di masa 

depan.
22

 Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam 

sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian 

kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal 

ekonomi juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang 

yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli. 

2.2.4. Modal Budaya 

 Modal budaya adalah satu konsep sosiologi yang telah mendapat 

popularitas yang meluas sejak ia mulai disuarakan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu 

dan Jean- Claude Passeron pertama kali menggunakan istilah dalam "Cultural 

Reproduction dan Social Reproduction" (1973). Modal budaya bertindak sebagai 

hubungan sosial dalam sistem pertukaran yang termasuk pengetahuan budaya 

terkumpul yang memberikan kuasa dan status. Bourdieu menyatakan modal 

                                                             
22

Edi,Suharto.Phd,”Modal  Sosial dan Kebjakan 

Sosial”,http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SO

SIA.pdf. Diakses: 29 Agustus 2017, pukul: 02.00 

http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIA.pdf
http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIA.pdf


28 
 

 
 

budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang melibatkan ilmu pendidikan, sosial 

dan intelektual.
23

 

Modal budaya merupakan pengetahuan atau selera yang bernilai secara 

budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya menjadi penentu kedudukan sosial 

seseorang karena seperti yang kita tahu, cita rasa ditentukan secara sosial. Modal 

budaya sendiri merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus.
24

 

 Modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan 

terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan 

pengaruh lingkungan keluarganya. Maka, dapat dikatakan bahwa modal budaya 

dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendidikan yang 

diperoleh oleh individu tersebut, baik pendidikan formal maupun warisan 

keluarga, dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara 

tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara 

efektif. Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:
25

 

a. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya 

b. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi 

c. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas) 

d. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis. 

e. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang 

baik dan buruk. 

Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan 

kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun 

                                                             
23Ibid 
24Ibid 
25Ibid 
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ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat 

diperoleh jika individu memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.
26

 

Bagi kebudayaan Indonesia, pemikiran Bourdieu memberikan manfaat 

signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya, 

ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat, karena modal budaya dan habitus 

memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya. Hal ini relevan dengan 

masyarakat Indonesia yang mengenal yang namanya kelas sosial, dimana 

individuyang memiliki status sosial tinggi lebih dihormati dan dikenal daripada 

individuyang memiliki status sosial rendah. Para pelaku menempati posisi-posisi 

masing-masingyang ditentukan oleh dua dimensi: pertama, menurut besarnya 

modal yangdimiliki; dan kedua,sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal 

mereka. 

2.3  Kerangka Berpikir 

Pemilukada merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antar 

pasangan kandidat dan pemenangan ditentukan suara terbanyak oleh pemilih. 

Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing 

pasangancalon kandidat. Arena kontestasi Pemilukada di Kabupaten Sumbawa 

telah melahirkan bupati berlatarbelakang politisi pertama di Sumbawa yaitu M. 

M. Husni Djibril. Kemenangan M. Husni Djibril dalam Pemilukada ini tidak 

semata-mata diperoleh melalui jalan pintas tapi untuk mencapai kemenangan ini 

memerlukan modalitas untuk bersaing dalam kontestasi tersebut. 

                                                             
26
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Dalam Pemilukada, modal sosial memiliki makna yang sangat penting 

bahkan tidak kala pentingnya dibandingkan dengan modal yang lain. Memiliki 

modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih. 

Lebih dari itu, secara dekat latarbelakang sosial yang dimiliki calon bisa 

dicermatiseperti, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam masyarakat (tokoh 

agama, adat,organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya), serta hubungan 

relasi yangterbangun sesama masyarakat merupakan modal sosial yang harus 

dimiliki kandidat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang 

ada itu layak untuk dipilih atau tidak. 

Modal budaya bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan juga 

latarbelakang keturunan (keluarga), hal ini memiliki pengaruh terhadap 

konfigurasi pemilih didalam kontestasi politik. Dalam Pemilukada tidak jarang 

juga para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan latar belakang para 

kandidat.Modal sosial dan modal budaya, dalam kontestasi politik termasuk 

Pemilukada secara langsung jelas membutuhkan modal politik, apakah modal itu 

merupakan pengalaman berpolitik ataukah pernah menduduki jabatan politis 

sepertipartai politik atau anggota DPRD, modal politik inilah yang dianggap 

mampu mendapatkan dukungan-dukungan politisi mulai dari dukungan para 

tokoh politik ataupun dukungan-dukungan partai politik lainnya. 

Modal ekonomi juga merupakan modalitas yang penting didalam 

kontestasi, modal ekonomi ini tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan 

kampanye, tetapi modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan 

berlangsungnya tahapan kampanye. Modal ekonomi ini bisa didapatkan melalui 
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dana pribadi ataupun dana sumbangan baik itu sumbangan secara individu 

ataupun kelompok. 

Modalitas inilah yang mempengaruhi suatu kemenangan dalam 

kontestasi,dalam hal ini adalah modalitas M. Husni Djibril dalam Pemilukada 

Sumbawa tahun 2015, sehingga berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, 

maka dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Modalitas M. Husni Djibril 

1. Modal Politik 

a. Anggota DPRD NTB 2014-2015 

b. Diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat 

c. Adanya tim sukses dan relawan yang solid 

2. Modal Ekonomi 

a. Adanya dukungan dana pribadi 

b. Adanya dukungan dana sumbangan 

3. Modal Sosial 

a. Dipercaya menjadi anggota DPRD sejak 

tahun 1992-2015 

b. Secara rutin mengunjungi konstituen 

c. Adanya jaringan dan relasi yang mendukung 

4. Modal Budaya 

a. Latar belakang keluarga 

 

 

  

Sumber: Diolah oleh peneliti (2018) 

Pada gambar diatas adalah kerangka pikir teoritis mengenai modalitas 

Bupati terpilih dalam kontestasi politik lokal sesuai yang dibahas dalam proposal 

skripsi ini. Kerangka pikir teoritis ini diharapkan sebagaiacuan dalam pembahasan 

tulisan ini dengan maksud untuk pengayaan teori-teori sehingga menghasilkan 

Kemenangan dalam Pemilukada 
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temuan-temuan baru yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penjelasan dari 

kerangka pikir teoritis adalah sebagai berikut : 

Untuk menganalisis modalitas M. Husni Djibril dalam Pemilukada 

Sumbawa tahun 2015, penulis menggunakan teori multiple forms of capital 

menurut Pierre 

Bourdieu (1930-2002). Menurut Pierre Bourdieu ada beberapa variabel modalitas 

yaitu, modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital), modal politik 

(political capital) maupun modal ekonomi (economic capital). 

Definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, 

juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, elit-

elit/aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk pemenangan pemilukada. 

2. Modal politik yaitu dukungan politik berupa kepemilikan jabatan-jabatan 

politis serta dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan adanya tim sukses 

yang solid. 

3. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga 

adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan 

adanya jaringan-jaringan relasi yang mendukung. 

4. Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu 

berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan 

penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye untuk pemenangan 

pemilukada. 

5. Modal budaya yaitu dukungan budaya berupa latar belakang pendidikan 

dan juga latar belakang keluarga, serta memiliki gelar prestise seperti gelar 

kebangsawanan dan juga gelar haji/haja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh 

penelitian dalam penelitian ini. Peneliti juga menjelaskan alasan peneliti 

menentukan lokasi penelitian sebagai objek penelitian. Peneliti menjelaskan 

berbagai macam sumber sumber data yang mendukung tulisan peneliti. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data tersebut. Setelah peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data, maka dijelaskan teknik yang digunakan untuk melakukan 

analisis data yang ditemukan. 

3.1  Jenis Penelitian 

Studi ini menelaah secara mendalam dan ilmiah mengenai bentuk 

modalitas kemenangan M. Husni Djibril dan Mahmud Abdullah pada Pemilukada 

Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dan disampaikan secara deskriptif. 

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur  penelititan 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati. Menurut Bogdan dan Biklendikutip dari Pupu Saiful Rachmat 

penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian tentang ucapan, 

tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, 

dan organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut 
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pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.
27

 Penelitian kualitatif berusaha 

mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, penelitian kualitatif biasanya 

sangat memperhatikan proses dan peristiwa.
28

 

Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan 

kebijakan.
29

Pada dasarnya, metode kualitatif adalah metode dengan hasil 

penelitian berupa kata-kata dan gambar, atau secara deskriptif.
30

Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Penelitian kualitatif berbicara 

tentang informan dan aktor, kata-kata dan tindakan informan dan pelaku itulah 

yang dijadikan sumber data untuk diamati dan diminta informasinya melalui 

wawancara,diskusi, dan atau dokumentasi.
31

 

Peneliti harus dapat menangkap makna yang tersurat dan tersirat dari apa 

yang dilihat, didengar dan dirasakan, untuk itu dibutuhkan kepandaian dalam 

memahami masalah. Peneliti harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

yang diteliti, untuk itu dibutuhkan sikap yang toleran, sabar dan menjadi 

                                                             
27Pupu Saiful, “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni 2009), hlm: 2, 

Diakses: 6 September 2017, pukul: 14.15 
28 Gumilar Rusliwa, “Memahami Metode Kualitatif, Jurnal Sosial Humaniora”, Vol.58, No.2, 

(Desember 2005), hlm: 58, Diakses: 6 September 2017, pukul: 14.20 
29Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012), hlm 

112 
30Ibid, Hal: 11, Diakses: 6 September 2017, pukul: 14.50 
31 Aunu Rofiq, “Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Ilmiah Pawiyatan, 

Vol.20, No. 1, (maret 2013), hlm: 83, Diakses: 6 September 2017, pukul: 15.20 
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pendengar yang baik.
32

 Sebab dalam penelitian kualitatif peneliti dipandu oleh 

fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga fakta-fakta tersebut dapat 

dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.
33

 

Terkait dengan pencarian data di lapangan, seorang peneliti kualitatif 

dituntut untuk secara jeli mengumpulkan data-data yang ada.Hal ini kerapkali 

menyulitkan karena tidak setiap permasalahan penelitian yang menarik dan 

signifikan, sehingga pemilihan Informan cukup penting dalam penelitian 

kualitatif. Informan yang dimintai informasi harus benar-benar tahu tentang apa 

yang topik yang sedang di teliti, informan tersebut biasa disebut sebagai informan 

kunci (key informans) yakni, informanyang dipilih dari orang-orang yang benar-

benar mengetahui beberapa permasalahan yang diteliti. Peneliti juga harus 

mengumpulkan data bergerak dari informan satu keinforman lainnya sampai data 

diangap selesai terkumpul, ini sering disebut snow ball, karena bergerak seperti 

bola salju yang bergerak menggelinding makin besar.
34

 

Menurut W. Lawrence yang dikutip dalam Gumilar Rusliwa ada empat 

orientasi dalam penelitian kualitatif.  

“Pertama, Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu 

yang bermakna secara intrinsik. data yang ada dalam penelitian kualitatif 

bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap 

ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, 

dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam 

sebuah fenomena sosial. Kedua, penggunaan perspektif yang non-

positivistik. Yakni, kualitatif secara luas menggunakan pendekatan 

interpretatif dan kritis pada masalah-masalah sosial. Peneliti kualitatif 

                                                             
32Ibid, hlm: 84 
33 Sugiyono.Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm : 3 
34 Anu rofiq, Op.Cit, hlm: 84 
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memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefinisian, metapora, dan 

deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik. Ketiga adalah penggunaan 

logika penelitian yang bersifat “logic in pratice”, metode kualitatif 

dijalankan secara tidak teratur, lebih ambigu, dan terikat pada kasus-kasus 

spesifik.Hal ini tentu saja, mengurangi perangkat aturan dan 

menggantungkan diri pada prosedur informal yang dibangun oleh 

pengalaman-pengalaman di lapangan yang ditemukan si peneliti. Kempat, 

ditempuhnya langkah-langkah penelitian yang bersifat non-linear.metode 

penelitian kualitatif lebih memberikan ruang bagi penelitinya untuk 

menempuh langkah non-linear dan siklikal, kadangkala melakukan upaya 

“kembali” pada langkah-langkah penelitian yang.”
35

 

Maka dari itu hasil dari penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman penelitian-penelitian yang akan datang selama penelitian tersebut tidak 

jauh beda dengan penelitian ini, karena penelitian kualitatif mencermati setiap 

proses, prilaku aktor, dan segala aspek yang terjadi dilapangan. 

3.2  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa, karena fokus peneliti pada 

penelitian ini adalah Peran Modalitas dalam Pemenangan M. Husni Djibril pada 

Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015. dan secara khusus 

berfokus pada kandidat Bupati terpilih yaitu M. Husni Djibril di Kabupaten 

Sumbawa. Informan-informan kunci juga ada pada ketua tim pemenangan, 

sekertaris tim kemenangan, serta kordinator relawan Husni-Mo. 

3.3  Fokus Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada Peran 

Modalitas dalam Pemenangan M. Husni Djibril pada Pemilukada Kabupaten 

Sumbawa pada tahun 2015. Pasalnya kemenangan yang diraih oleh M. Husni 

                                                             
35 Gumilar Rusliwa, Op.Cit, hlm : 60 
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Djibril mampu memperoleh suara terbanyak di 22 dari 24 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sumbawa dan juga kekuatan relawan dari kubu Husni–Mo dalam 

memenangkan pasangan tersebut. 

3.4  Jenis Data 

Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder berupa dokumen-

dokumen, keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, pemikiran, hasil 

interpretasi dan lain-lain. Sumber data berasal dari: 

1. Data primer, adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau 

informan. Data primer yang di maksudkan adalah data yang di peroleh 

secara langsung dari sumber sebenarnya, berupa data-data dari hasil 

wawancara dengan responden adalah anak jalanan dan berbagai instanssi 

terkait yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

2. Data sekunder, adalah data-data yang di usahakan sendiri pengumpulanya 

oleh peneliti. Data sekunder yang di maksud disini adalah data-data yang 

di peroleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di miliki oleh 

tim pemenangan Husni-Mo 

Penelitian dengan judul Modalitas Dalam Kemenangan M. Husni Djibril 

Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015, dengan pendekatan 

penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus digunakan untuk 

memperoleh kebenaran dalam penelitian yaitu mengetahui peran modalitas yang 

dimiliki oleh M. Husni Djibril. Dalam penelitian ini sumber data yang 

dipergunakan diperoleh melalui pencatatan langsung dari hal yang dikemukakan 
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informan yakni kata-kata dan tindakan juga didukung melalui foto yang 

digunakan sebagai bukti wawancara, serta melihat fakta. Informan yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah Bupati Sumbawa terpilih, Ketua tim pemenangan, 

Sekertaris PDI-P, koordinator relawan Husni-Mo. 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Data dalam suatu penelitian didapat menggunakan metode-metode, 

sumber, sumber tertentu dengan menggunakan alat atau instrumen dalam suatu 

penelitian.Untuk menjawab masalah dalam penelitian tentu mebutuhkan data. 

Dalam pengumpulan data tentu membutuhkan teknik pengumpulan data agar data 

yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Instrumen pengumpulan data 

juga perlu disesuiakna dengan sumber dari mana data itu akan diperoleh, dan 

disesuaikan juga dengan bagaimana metode data itu diperoleh.
36

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber 

antara lain sebagai berikut : 

3.5.1  Wawancara 

 Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara tanya-jawab yang 

dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.
37

 Secara 

ringkas wawancara dapat diartikan sebagai pertanyaan yang diajukan secara lisan. 

Dalam wawancara terdapat pewawancara (pengejar informasi) dan yang 

diwawancarai (informan). Pewawancara bertugas untuk mengajukan pertanyaan-

                                                             
36 Sanapiah Faisal, Format-format penelitian sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 

hlm: 113 
37

Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi, 1983), hlm: 57 
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pertanyaan dan meminta penjelasan dengan menggali informasi sedalam-

dalamnya kepada informan.
38

 Dalam sebuah wawancara, pengumpul data harus 

menggunakan pedoman wawancara yang harus benar-benar dimengerti oleh 

pewawancara, sebab dialah yang akan menyakan dan menjelaskannya kepada 

informan.
39

 Jadi hubungan yang terjadi antara pewawancara dan informan bukan 

hubungan timbal balik layaknya diskusi tetapi penggalian informasi yang 

mendalam dari informan. 

 Informan penelitian merupakan salah satu hal yang cukup penting agar 

penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Maka peneliti menentukan informan 

untuk dilakukan wawancara yakni sebagai berikut : 

Tabel 3.1                                                                                                                     

Data Informan Wawancara 

No Nama Informan Jabatan 

1 H. M. Husni Djibril, B.Sc Bupati Sumbawa Terpilih 

2 Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si Ketua Tim Pemenangan 

3 Lalu Budi Suryata, SP Sekertaris DPC PDI-P Kab. 

Sumbawa 

4 Mustakim Minggu, S.Sos Koordinator Relawan Husni-Mo 

5 Syukri Rahmat, S.Ag Ketua KPUD Kab. Sumbawa 

6 Wahyudin, S.Pd Ketua Panwaslu Kab. Sumbawa 

7 Khaeriah M Yasin  Ketua Relawan Srikandi Husni-

Mo  

8 Ratna Jauhari Masyarakat Pemilih 

9 Muslimin H.M Nur Masyarakat Pemilih 

10 Marjen Sufani Wartawan  

11 Muhammad Iqbal, S.Sos Akademisi 

Sumber: Diolah oleh peneliti 2018 

                                                             
38

Ibid, hlm: 63 
39

Sanapiah Faisal, Op.Cit, hlm: 52 
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 Peneliti memilih beberapa informan wawancara sesuai dari tabel di 

atas.Informan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi dipilih oleh peneliti karena 

dianggap sebagai informan kunci dalam proses pemenangan M. Husni Djibril 

sebagai Bupati Sumbawa.  

3.5.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa catatan atau dokumen-

dokumen yang telah tersedia.
40

 Teknik ini biasanya berkaitan langsung dengan 

data sekunder, karena pada dokumentasi peneliti dipersilahkan untuk mencatat 

atau menduplikasikan dokumen-dokumen yang telah ada baik dari instansi terkait, 

lembaga, maupun organisasi. Contohnya adalah hasil rekapitulasi dari form C-1 

oleh KPUD Kabupaten Sumbawa, kemudian peneliti menduplikasikannya sebagai 

alat penelitian, contoh tersebut termasuk catatan resmi (official of formal record) 

yang berhubungan dengan hasil instansi terkait. Disamping itu juga ada yang 

disebut dengan sumber sekunder (Secondary record) contohnya sepert laporan 

media massa baik melalui radio, televisi, majalah, surat kabar.
41

 Peneliti 

melakukan dokumentasi data yang ada dilapangan. 

3.5.3 Studi Pustaka 

 Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen 

merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan atau tidak dapat 

diingat lagi.
42

 Akan tetapi, dalam penelitian ini studi pustaka digunakan untuk 

                                                             
40Ibid, hlm:53 
41Ibid, hlm: 53 
42

Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: Gramedia. 1986) hlm: 32 
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mengeksplorasi data yang berasal dari dokumen atau surat kabar karena tema 

penelitian ini telah diobservasi sebelumnya oleh peneliti 

 Studi pustaka salah satunya menggunakan surat kabar sebagai sumber 

data. Surat kabar memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan meliputi soal-soal 

dari yang lokal, nasional sampai yang internasional. Segi substantifnya mencakup 

berbagai sektor kehidupan sosial, fokus perhatiannya juga meliputi bidang 

perhatian dari berbagai golongan usia dan sebenarnya harus melayani perhatian 

publik yang sangat heterogen.
43

 

Selain itu, sumber data lain yang dapat digunakan untuk melakukan 

studipustaka adalah dokumen resmi dari pemerintah. Pada umumnya dokumen 

pemerintah dibuat dengan ketelitian yang sungguh-sungguh, karena kesalahan 

atau pemalsuan akan memerosotkan wibawa pemerintah dan akan membawa 

banyak kerugian.
44

 Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dokumen pemerintah 

sangat layak untuk dijadikan data dengan tingkat validitas yang akurat. 

Penggunaan surat kabar dan dokumen pemerintah merupakan sumber data yang 

memiliki rentang waktu cukup dekat, bahkan satu periode dengan kasus yang 

diteliti, sehingga studi pustaka yang dilakukan pun masih up to date. 

 Fungsi dari studi pustaka ini adalah agar peneliti dapat mencari pemecahan 

suatu persoalan yang ada dalam kasus yang diteliti dengan data yang diperoleh. 

Data tersebut kemudian dicermati, dipelajari, dan dihubungkan dengan kasus yang 

diteliti. Pada titik akhir peneliti dapat menemukan hal-hal yang relevan dengan 

persoalan yang muncul dan peneliti menempatkannya dalam suatu pola yang 

                                                             
43

Ibid, hlm: 54 
44

Ibid, hlm: 56 
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terjalin secara logis.
45

 Adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: (1) koran; (2) dokumen/arsip KPU; (3) buku-buku yang relevan 

dengan penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Suatu penelitian tentu membutuhkan tahapan-tahapan mulai dari metode 

pencarian data hingga penyusunan laporan penelitian, maka dari itu dibutuhkan 

teknik analisis data.Teknik analisis data adalah proses penyusunan, 

pengkategorian data dengan pola tertentu sehingga dapat dipahami makna dari 

data tersebut. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah analisis data 

kualitatif, yaitu:
46

  

1. Reduksi data, proses pemilihan, untuk menyederhanakan, 

mengolah data yang ada di lapangan. Tahap ini melihat data 

yang telah didapat relevan atau tidak dengan tujuan 

penelitian semula. Reduksi data ini meliputi meringkas, 

mengkoding, membuat poin-poin, dan lain sebagainya. 

2. Penyajian data, adalah kegiatan ketika data yang didapat 

disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Penyajian data berguna memudahkan menarik 

kesimpulan data yang diperoleh dilapangan. 

                                                             
45

Ibid, hlm: 63 
46 Mile, M.B. Dan Huberman, A.M, Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi, 

(Jakarta: UI Press, 1992), hlm: 32 
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3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, adalah penarikan 

kesimpulan dari data yang peroleh mulai permulaan 

pengumpulan data hingga setelah penelitian berlangsung. 

Verifikasi berguna untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan, 

perbedaan dan dikaitkan dengan konsep dasar penelitian. 
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BAB IV 

SEPUTAR PEMILIHAN BUPATI SUMBAWA 2015 

Pada bab ini dijelaskan tiga poin penting yaitu terkait: Pertama, proses 

Pilkada Sumbawa. Kedua, karakter masyarakat Sumbawa dan Ketiga, sepak 

terjang kandidat. Pada poin proses Pemilukada Sumbawa dijelaskan mengenai 

proses pelaksanaan Pilkada, koalisi partai pengusung dan hubungan kerjasama 

dengan tim relawan. Pada poin karakter masyarakat Sumbawa dijelaskan 

mengenai karakter sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Sumbawa. 

Kemudian pada sepak terjang kandidat menjelaskan seluk beluk keduanya 

sebelum mengikuti kontestasi Pilkada Sumbawa. Akan tetapi peneliti lebih 

menitikberatkan pada biografi M. Husni Djibril dikarenakan ia memiliki 

kontribusi modalitas paling besar. 

4.1 Proses Pilkada Kabupaten Sumbawa 

Pada sub bab ini peneliti menjelaskan proses Pilkada Sumbawa untuk 

memberikan gambaran mengenai proses kemenangan pasangan M. Husni Djibril. 

Penjelasan dijelaskan pada tiga topik yakni: Proses pelaksaan, Koalisi, dan Tim 

Pemenangan dan Relawan. 

4.1.1 Proses Pelaksanaan 

 Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak diselenggarakan pada 9 

Desember 2015 diseluruh Daerah di Indonesia yang terjadwal di Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia, termasuk di Provinsi NTB ada 6 
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Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada dan salah satunya adalah 

Kabupaten Sumbawa. KPUD Sumbawa telah menetapkan jumlah pemilih yang 

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 322.380 pada Pemilukada 

2015 yang lalu. Dengan rincian 160.177 pemilih laki-laki dan 162.203 pemilih 

perempuan yang tersebar di 24 Kecamatan, 165 Desa/Kelurahan dan 861 Tempat 

Pemungutan Suara (TPS).
47

 

 Dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa diikuti oleh tiga pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, diantaranya: pasangan nomor urut satu Jack 

Morsa-Irwan Rahadi (JIWA) yang diusung oleh PKS, Golkar, Gerindra, dan PBB. 

Kemudian pasangan nomor urut dua Asaat Abdullah-Chandra Wijaya Rayes 

(SAAT-JAYA) diusung oleh Hanura dan Nasdem. Sedangkan pasangan terakhir 

M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah (HUSNI-MO) diusung oleh PDI-P dan 

Demokrat. 

 Dari hasil pelaksanaan Pemilukada tersebut, Husni-Mo keluar sebagai 

pemenang mengalahkan dua pasangan lainnya dengan perolehan suara sebanyak 

117.458 suara dengan persentase sebesar 47,86% kemudian diikuti oleh pasangan 

SAAT-JAYA dengan perolehan suara 86.359 suara atau sebanyak 35,19% dan 

posisi paling buncit diraih oleh pasangan JIWA dengan perolehan suara hanya 

41.602  atau sebesar 16,95%. Dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa ini jumlah 
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pemilih meningkat mencapai 75,70% dibandingkan jumlah pemilih dalam 

Pemilihan Presiden yang lalu.
48

 

4.1.2 Koalisi Partai Pengusung 

 Koalisi merupakan satu syarat utama dalam mengajukakan calon kepala 

daerah. Dalam Pemilukada Kabupaten Sumbawa M. Husni Djibril yang 

merupakan kader dari PDI-P sekaligus diusung oleh partainya sendiri. Untuk 

mengusung pasangan calon, PDI-P harus berkoalisi dengan partai politik yang 

meraih kursi di pemilihan legislatif kemarin. Sebab 6 kursi yang dimiliki oleh 

PDI-P belum cukup untuk mengusung pasangan secara mandiri.
49

 Akhirnya 

Demokrat yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa memilih untuk 

bergabung dengan PDI-P mengusung M. Husni Djibril sebagai calon Bupati 

Sumbawa yang dipasangkan dengan Mahmud Abdullah sebagai calon Wakil 

Bupati. 

 Bergabungnya Demokrat bersama PDI-P, syarat utuk untuk mengajukan 

calon Kepala Daerah sudah terpenuhi dengan jumlah 10 kursi. Dengan ini, sudah 

cukup untuk mendaftarkan pasangan Husni-Mo ke KPUD Kabupaten Sumbawa 

guna mengikuti kontestasi Pemilukada tahun 2015. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Lalu Budi Suryata bahwa Demokrat 
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merupakan yang cocok dan memiliki kesamaan visi dengan PDI-P Kabupaten 

Sumbawa.
50

 

 Selanjutnya, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan dari kedua partai 

tersebut untuk mengusung pasangan M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah. PDI-P 

dan Demokrat juga melakukan komunikasi dengan partai lain, salah satunya PPP 

kubu Djan Fariz dan 19 Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Nasdem memilih 

untuk bergabung mendukung pasangan ini.  

4.1.3 Tim Pemenangan dan Relawan 

 Setelah mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Sumbawa, pasangan 

Husni-Mo langsung mendeklarasikan diri di aula gedung wanita Sumbawa Besar. 

Dalam dekrlarasi tersebut dihadiri oleh seluruh simpatisan dari partai pengusung 

dalam hal ini PDI-P dan Demokrat, para relawan pendukung Husni-Mo.
51

 Perlu 

untuk diketahui relawan pendukung Husni-Mo ini terbentuk dengan sendirinya 

pasca pasangan ini mendaftarkan diri di KPUD Sumbawa. Masyarakat yang 

mengatasnamakan diri sebagai relawan ini berasal dari berbagai kalangan, 

diantaranya: Tuan Guru Bajang Center, relawan Bravo, relawan Samawa Hebat, 

Srikandi Husni-Mo, relawan  Sahabat, Alfa Rayes, Pimpinan Daerah Nahdatul 

Wathan Sumbawa, Gendrang Samawa, dan Garda 19 PAC Partai Nasdem. 
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4.2  Sabalong Samalewa 

Pada sub bab kedua di bab ini peneliti menjelaskan proses kemenangan 

kandidat dalam mendulang suara pada Pemilukada Sumbawa dan karakter 

masyarakat Sumbawa dalam menetukan pilihan pada saat Pemilukada 

berlangsung. Sabalong Samalewa sendiri merupakan motto dari Kabupaten 

Sumbawa yang memiliki arti persatuan yang sangat erat yaitu sama rata sama 

rasa, senasib sepenanggungan. Untuk itu, gambaran mengenai proses kemenangan 

pasangan M. Husni Djibril dan Mahmud Abdullah dijelaskan pada dua topik 

yakni: Dari Tarano sampai Alas Barat, dan Karakter Masyarakat Sabalong 

Samalewa. 

4.2.1 Dari Tarano sampai Alas Barat 

 Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB terdiri dari 24 Kecamatan, dimulai 

dari Kecamatan Tarano dibagian paling timur dan Kecamatan Alas Barat diujung 

barat. Jumlah pemilih yang terdaftar di KPUD Sumbawa secara faktual total ada 

322.380 pemilih tetap yang tersebar di 861 TPS. Kondisi geografis Kabupaten 

Sumbawa terdiri dari daerah pesisir dan pegunungan, dengan luas wilayah 

6.643,98 km².  

 Husni-Mo bersama tim pemenangan selama masa kampanye berlangsung. 

Melakukan kegiatan tatap muka secara langsung dengan masyarakat disetiap 

Kecamatan. Dalam hal itu, keduanya tidak bersama-sama melakukan pertemuan 

dengan kelompok masyarakat pendukungnya. Melainkan keduanya membagi 

tugas masing-masing, apabila pak Husni ke wilayah timur, maka pak Mahmud 
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Abdullah ke wilayah barat, begitu pula sebaliknya, kecuali di daerah yang 

merupakan wilayah dengan basis massa yang besar, seperti Kecamatan Sumbawa 

dan Kecamatan Alas.
52

 

 Untuk dapat meraih kemenangan dalam kontestasi Pemilukada Sumbawa, 

Husni-Mo tidak hanya melakukan kampanye bersama tim pendukung yang 

berasal dari partai koalisi saja. Namun tim relawan yang mendeklarasikan diri 

untuk mendukung pasangan Husni-Mo juga ikut “turun lapangan” secara kolektif 

dalam mengenalkan program-program apa saja yang ditawarkan oleh kandidat ini 

apabila nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. 

4.2.2 Karakter Masyarakat Sabalong Samalewa  

 Masyarakat di Kabupaten Sumbawa hidup secara rukun dari berbagai latar 

belakang etnis. Suku Samawa sebagai suku asli orang Sumbawa memiliki budaya 

yang egaliter. Yaitu, selalu bersikap berdiri sama tinggi duduk sama rendah, 

seiring sejalan, saling menghargai, saling mencintai, rela berkorban, bersifat 

demokratis dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat.
53

 Dalam hal ini, di 

Kabupaten Sumbawa ada beberapa etnis yang tinggal serta mendapatkan tempat 

di tengah masyarakat lokal, antara lain: Samawa, Sasak, Mbojo, Bali, Bugis, Bajo, 

Jawa, Madura, dan Ende. 

 Kehidupan masyarakat yang penuh toleransi ini sudah dimulai sejak jaman 

Kesultanan Sumbawa masih berkuasa, dimana Sultan Sumbawa pada masa itu 
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memberikan tempat bagi para pendatang untuk memulai kehidupannya di tana’ 

Samawa. Kearifan lokal masyarakat Sumbawa yang tergambar dalam bait pantun 

“mana tau barang kayu, lamin to’ sanyaman ate, ba nan si sanak parana” yang 

artinya “siapapun dia, jika bisa menciptakan ketenangan, perdamaian, 

kebahagiaan, maka dia adalah saudara” bisa menggambarkan bagaimana karakter 

masyarakat Sumbawa. 

 Dalam menentukan pemimpin ditengah masyarakat, musyawarah mufakat 

adalah hal yang paling utama. Pemimpin Sumbawa harus berpegang pada falsafah 

hidup tau Samawa atau orang Sumbawa yaitu Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ 

Barenti Ko Kitabullahyang artinya adat istiadat dan budaya Sumbawa harus 

senantiasa berpegang pada agama untuk kerik selamat tau ke tana Samawa 

(keselamatan masyarakat dan tanah Sumbawa). Pemimpin Sumbawa harus 

mampu mendudukan dan memposiskan dirinya sebagai bagian dari rakyat dan 

tidak ada sekat antara pemimpin dan yang dipimpin. 

 Masyarakat lebih memilih figur yang sudah pernah berbuat dan 

memberikan hasil positif dari amanah yang pernah diemban. Meskipun 

penyelenggara Pemilukada dalam hal ini KPUD Sumbawa sudah menetapkan tiga 

calon untuk mengikuti Pemilukada 2015. Tentunya masyarakat akan menyeleksi 

figur mana yang akan dipilih untuk memimpin 5 tahun kedepan berdasarkan 

kriteria yang diyakini sudah memenuhi harapan masyarakat. Pribadi yang sudah 

dikenal dan cakap dalam bekerja merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh 

kandidat untuk dapat menarik simpati masyarakat. Sebab sebagian besar 

masyarakat Sumbawa memilih pemimpin bukan berdasarkan oleh siapa yang 
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mendukung atau siapa mengusung, melainkan siapa yang mencalonkan diri dan 

apa yang sudah pernah diperbuat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Sumbawa 

memilih berdasarkan rekam jejak dan track record kandidat. 

4.3 Sepak Terjang Kandidat 

 Pada sub bab ini peneiliti menjelaskan bagaimana sepak terjang kandidat 

yaitu sebelum keduanya ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati Sumbawa pada Pemilukada Sumbawa 2015. Untuk itu, peneliti 

memaparkan dua topik, yakni: Menyorot Husni-Mo dan Duet Politisi dan 

Birokrat. 

4.3.1 Menyorot Husni-Mo 

Gambar 3.1 Pasangan Husni-Mo 

 

Sumber: www.samawarea.com  

 Dalam menghadirkan pasangan M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah 

sebagai kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2015 bukanlah hal 

yang mudah begitu saja bisa terwujud. PDI-P sebagai partai pengusung utama M. 
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Husni Djibril saat itu belum menemukan rekan koalisi untuk dapat mengajukan 

bakal calon Bupati. Sebab PDI-P hanya memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten 

Sumbawa dan dibutuhkan 4 kursi lagi sebagai syarat utama untuk dapat 

mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Agar hal itu dapat tercapai, 

PDI-P melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik yang 

memiliki kursi cukup besar di legislatif, diantaranya: PAN, Golkar dan 

Demokrat.
54

 

 Seiring berjalannya waktu, tepat pada 15 Juli 2017, Partai Demokrat 

secara resmi mengusung M. Husni Djibril sebagai calon Bupati Sumbawa 2015 

dan Mahmud Abdullah sebagai calon Wakil Bupati yang mendampinginya. 

Berdasarkan rekomendasi  dari DPC, DPD, dan DPP Partai Demokrat, keputusan 

tersebut disahkan melalui SK yang telah ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai 

Demokrat dan Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Menurut bapak Syamsul Fikri 

sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa yang sekaligus sebagai 

Ketua Tim Pemenangan bahwa:
55

 

“Perjuangan untuk mendapatkan SK DPP ini agak berat, tapi saya percaya 

setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Karena saya menilai pasangan 

Husni-Mo adalah pasangan yang ideal memimpin Sumbawa, pak Husni 

yang berlatar belakang politisi dan Haji Mo yang merupakan mantan  

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa itu sudah pas untuk dapat 

mewujudkan Sumbawa Hebat Bermartabat (jargon pasangan Husni-Mo)” 

 Setelah mendapatkan dukungan dari dua partai politik, yaitu PDI-P dan 

Demokrat pasangan Husni-Mo resmi mendaftarkan diri ke KPUD Sumbawa pada 
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tanggal 27 Juli 2015, tepat pada detik detik akhir menjelang ditutupnya jadwal 

pendaftaran oleh KPU. Banyak pihak yang tidak menyangka jika pasangan ini 

akan terwujud, karena sebelumnya M. Husni Djibril digadang-gadang akan 

berpasangan dengan Syamsul Fikri, Ketua DPC Demokrat Sumbawa.
56

 Namun 

partai Demokrat berpendapat lain, Partai Demokrat tidak menunjuk pendamping 

M. Husni Djibril dari partainya, tapi lebih memilih Mahmud Abdullah yang akan 

mendampingi.  

Perlu untuk diketahui, Mahmud Abdullah bukanlah kader dari partai 

Demokrat ataupun PDI-P. Tetapi dengan keyakinan dan berdasarkan hasil survey 

internal partai bahwa M. Husni Djibril lebih cocok jika dipasangkan dengan 

Mahmud Abdullah sebagai Wakilnya. Selain itu Partai Demokrat berprinsip 

bahwa jika itu untuk Sumbawa dan keinginan rakyat, Mahmud Abdullah juga 

mampu untuk memegang amanah sebagai Wakil Bupati nantinya, berdasarkan 

pengalamannya sebagai seorang birokrat, kemudian Partai Demokrat sendiri 

nantinya akan mengawal segala kebijakan pasangan ini saat terpiih melalui 

lembaga legislatif.
57

 

Dari hasil kerja sama kedua partai tersebut yaitu PDI-P dan Demokrat, 

partai pendukung serta tim relawan sukses menghantar pasangan Husni-Mo 

meraih kursi Bupati dan Wakil Bupati Sunbawa terpilih 2016-2021 dengan 

kemenangan yang cukup fantastis yaitu menang di 22 dari 24 kecamatan yang ada 

di Kabupaten Sumbawa mengalahkan dua pesaingnnya yang didukung oleh 
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koalisi besar. Hanya kalah di kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang dengan 

selisih suara yang tidak begitu signifikan dari pasangan Saat-Jaya.
58

 Namun yang 

menjadi sorotan utama adalah kemenangan Husni-Mo menorehkan sejarah baru 

dimana M. Husni Djibril terpilih sebagai Bupati Sumbawa pertama yang 

merupakan seorang politisi murni, dengan pengalaman politik yang cukup 

panjang di DPRD Kabupaten sampai Provinsi.
59

 

4.3.2 Duet Politisi dan Birokrat 

 M. Husni Djibril atau biasa disapa Haji Husni merupakan pria kelahiran 

Kecamatan Utan pada tahun 1954. Memulai karir sebagai Komisaris Cabang 

Partai Demokrasi Indonesia (Komca PDI) di Kecamatan Utan Rhee pada tahun 

1984-1989. Kemudian menjadi sekretaris DPC PDI Kabupaten Sumbawa pada 

tahun 1989-1994 hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua DPC PDI Kabupaten 

Sumbawa pada tahun 1994-1992.
60

 Sedangkan menduduki kursi legislatif, M. 

Husni Djibril memulainya dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2015. Dimana 

Haji Husni menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa tahun 1992-1997, 

kemudian menjadi wakil ketua DPRD Sumbawa 1999-2004, hingga akhirnya 

maju pada pemilihan legislatif ditingkat Provinsi NTB dan terpilih selama 3 

periode yaitu 2004-2009, 2009-2014, 20014-2019.
61

 Total secara keseluruhan 
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Haji Husni berkecimpung didunia politik selama kurang lebih 33 tahun sampai 

dengan sekarang. 

 Sedangkan wakilnya, yaitu Mahmud Abdullah yang kerap disapa Haji Mo 

juga memiliki pengalaman yang tidak kalah mentereng dari Haji Husni yang 

dimana Haji Mo memulai karir dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dimulai dari staf pada kantor Camat Ropang pada tahun 1983, kemudian menjadi 

Camat di tiga Kecamatan berbeda periode 1989 sampai dengan tahun 2000 (11 

tahun), kepala Dinas, hingga menduduki jabatan puncak sebagai Sekretaris 

Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2009-2012. Selepas masa pensiun pada 

2012, Haji Mo ikut serta dalam meloloskan Nasdem sebagai partai politik peserta 

Pemilu 2014, kemudian didapuk sebagai Ketua Task Force Partai Nasdem 

Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini.Sebelum menjadi partai politik, 

Partai Nasdem merupakan sebuah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Haji Mo 

merupakan ketua dewan pertimbangan Ormas Nasdem Kabupaten Sumbawa. 

Berangkat dari rekam jejak keduanya, pasangan ini sukses merebut hati 

masyarakat Sumbawa pada Pemiluka 2015 yang lalu, dengan pengalaman yang 

dimiliki Haji Husni, para pendukungnya optimis bahwa sinergi antara Haji Husni 

bersama Haji Mo yang merupakan mantan birokrat, akan mampu memberikan 

warna baru dan cita rasa yang berbeda dalam masa kepemimpinannya lima tahun 

mendatang. Menurut Haji Husni, memilih Haji Mo sebagai wakilnya karena 

pengalaman yang dimiliki Haji Mo sebagai mantan birokrat dirasa mampu 

mengimbangi jalannya pemerintahan dalam lima tahun mendatang, penataan dan 

peningkatan kualitas birokrasi bisa dikontrol oleh wakilnya sedangkan kerja sama 
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dengan legislatif sebagai lembaga yang mengontrol pemerintahan, Haji Husni 

mampu mengakomodir.
62

 

Kemenangan yang dicapai merupakan jawaban dari suara dan harapan 

masyarakat Sumbawa kepada keduanya. Namun harapan ini tidak serta merta 

diberikan oleh masyarakat kepada pasangan ini jika tidak dilatar belakangi oleh 

pengalaman yang dimiliki keduanya sesuai dengan bidangnya. Pengalaman yang 

dimiliki Husni-Mo dirasa mampu mewujudkan Sumbawa Hebat Bermartabat 

sesuai dengan jargon yang disampaikan selama masa kampanye berlangsung. 
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BAB V 

OPTIMALISASI MODALITAS DALAM MERAIH KEMENANGAN 

 Pada bab ini peneliti menjelaskan empat poin penting dalam optimalisasi 

modalitas yang dimiliki M. Husni Djibril yaitu: Pertama, modal politik. Kedua, 

modal ekonomi, Ketiga, modal sosial dan, Keempat, modal simbolik. Poin-poin 

yang dijelaskan dalam bab ini nantinya diharapkan mampu menjawab bagaimana 

peran modalitas yang dimiliki M. Husni Djibril sebagai penentu kemenangan.  

5.1 Modal Politik M. Husni Djibril 

5.1.1 Pengalaman Politik 

Pengalaman politik M. Husni Djibril dimulai pada tahun 1984 hingga 

sekarang, saat itu beliau memulai karir sebagai Komisaris Cabang PDI di 

kampung halamannya Kecamatan Utan Rhee, dengan pengalamannya itu, 

memungkinkan beliau juga berkenalan dekat secara langsung dengan para 

legislator dan juga tokoh-tokoh politik nasional lainnya. M. Husni Djibril juga 

pernah mengikuti Pemilukada NTB pada tahun 2008.Saat itu beliau menjadi calon 

Wakil Gubernur berpasangan dengan Lalu Serinata. Dalam Pemilukada tersebut, 

M. Husni Djibril tidak dapat meraih kursi Wakil Gubernur, dikarenakan kalah dari 

pasangan Zainul Majdi-Badrul Munir yang keluar sebagai pemenang dalam 

Pemilukada NTB 2008, namun pada Pemilu 2009 M. Husni Djibril berhasil 

meraih suara untuk dapat terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi NTB 

dan resmi menjabat sebagai anggota DPRD NTB dari fraksi PDI-P untuk periode 

2009-2014. 
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M. Husni Djibril adalah seorang kader partai politik, beliau berasal dari 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). M. Husni Djibril juga menjabat 

sebagai Sekretaris DPD PDI-P NTB dan pernah menjabat sebagai Ketua DPC 

DPC PDI-P Kabupaten Sumbawa. Berbekal pengalaman politik yang dimilikinya 

diatas, membuat M. Husni Djibril kemudian maju sebagai calon bupati pada 

Pemilukada tahun 2015, dan berhasil mengungguli dua pasangan calon Bupati 

lainnya denganselisih 31.099 suara dari pasangan Saat-Jaya yang meraih suara 

terbanyak kedua pada Pemilukada Sumbawa 2015. 

5.1.2 Dukungan Partai Politik 

Partai politik berperan sebagai penampung dan penggabung pendapat 

darisetiap warga negara tersebut (interest aggregation). Aspirasi-aspirasi tersebut 

dirumuskan menjadi bentuk yang lebih teratur (interest articulation) dan 

diterapkan oleh partai ke dalam program partai atau dijadikan sebagai 

rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam penyelenggaraan 

Pemilukada, partai politik biasanya mempertimbangkan pilihannya kepada calon 

kepala daerah yang memiliki visi-misi yang sama dalam membangun suatu 

daerah. 

Dukungan partai politik terhadap bakal calon kepala daerah sebagaimana 

diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 Pasal 42 ayat (5), bahwa Pendaftaran 

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota 

dan calon Wakil Walikota oleh partai politik ditandatangani oleh ketua dan 

sekretaris partai politik tingkat kabupaten/kota disertai surat keputusan pengurus 
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partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yangdiusulkan oleh 

pengurus partai politik tingkat Provinsi.
62

 Apabila tidak ditandatangani pengurus 

partai tersebut maka pasangan calon akan ditolak oleh KPU. 

Partai-partai politik yang telah mengusung pasangan M. Husni Djibril dan 

Mahmud Abdullah, juga melakukan mekanisme internal partai dalam proses 

penjaringan bakal calon. Dalam proses penjaringan yang dilakukan partai-

partaitersebut bersifat terbuka. Dalam arti, partai membuka peluang dan 

kesempatan bagi siapa saja bagi para putra-putri daerah Kabupaten Sumbawa 

yang inginmaju sebagai calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan partai politik 

berkeinginan memberikan pilihan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa atas 

calon pemimpin yang terbaik bagikemajuan Kabupaten Sumbawa dengan 

memberikan kesempatan yang luas atau terbuka bagi semuanya, karena sebelum 

diadakannya Pemilukada, mekanisme seperti penjaringan masih ditentukan atau 

melalui rekomendasi ketat dari pusat. Sedangkan perwakilan di daerah (DPD 

Partai) hanya melaksanakan ketentuan pusat tersebut. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Syamsul Fikri, Ketua DPC Partai 

Demokrat Kabupaten Sumbawa.
63

 

“Partai Demokrat sebelum menyatakan dukungannya kepada M. Husni 

Djibril, Partai Demokrat melakukan survey terlebih dahulu. Dan surveyt 

ersebut dilakukan ditingkat pusat, yang telah melalui mekanisme bakal 

calon dari DPD,DPW ke DPP, lalu hasil survey tersebut, kemudian 

dipilihlah M. Husni Djibril dan Mahmud Abdullah sebagai pasangannya”  
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
63

Wawancara dengan Bapak Syamsul Fikri, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa 

sekaligus Ketua Tim Pemenangan Husni-Mo. 6 Juli 2017, pukul: 19.21 WITA 
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Partai politik pengusung pasangan M. Husni Djibril dan Mahmud Abdullah pada 

Pemilukada di Sumbawa tahun 2015, Sebelumnya juga melakukan mekanisme 

internal partai dalam melakukan proses penjaringan bakal calon melalui survey. 

Survey-survey tersebut dilakukan oleh partai politik ditingkat pusat, sedangkan 

DPD/DPC partai hanya mengikuti hasil dari DPP partai ditingkat pusat. 

 Adapun dukungan partai-partai politik terhadap calon kepala daerah pada 

Pemilukada Sumbawa tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Dukungan Partai Politik M. Husni Djibril Pada Pemilukada 

Sumbawa 2015 

No. Partai Politik Jumlah Kursi di DPRD 

1 Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI-P) 

6 

2 Partai Demokrat 4 

 TOTAL 10 

Sumber: KPUD Sumbawa 2015 

M. Husni Djibril memperoleh dukungan 2 partai politik, yaitu PDI-P 6 kursi dan 

Demokrat 4 kursi. Dengan jumlah kursi yang diperoleh oleh kedua partai 

pengusung tersebut maka M. Husni Djibril sudah memenuhi syarat pencalonan 

yaitu, 20% seperti yang sudah ditetapkan bahwa syarat minimal yaitu 20 persen 

atau 25 persen suara sah bagi partai politik yang memiliki kursi diDPRD. 

Masyarakat Sumbawa memerlukan suatu pandangan atau gambaran 

mengenai kontestasi politik dari partai politik untuk menentukan pilihan pada 

Pemilukada. Partai politik ini akan berusaha mengarahkan masyarakat pemilih 

untuk menentukan pilihannya kepada M. Husni Djibril. Sasaran dari fungsi partai 

politik adalah tumbuhnya partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 
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pemilihan umum itu sendiri. Dengan adanya kesadaran berpolitik seperti 

inisehingga dapat mengajak pemilih dan lingkungannya untuk secara aktif 

menggunakan haknya sebagai pemilih dalam Pemilukada Sumbawa 2015. 

5.1.3 Dukungan Tim Sukses 

 Tim Sukses adalah orang yang sangat berpengaruh dalam usaha 

pemenangan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, diutamakan orang yang 

sudah memiliki kemampuan secara manejerial serta loyalitas dan tidak dapat 

diragukan serta mempunyai visi dan misi jangka panjang untuk orientasi dalam 

pemenangan calon, tanpa mengenal waktu dalam melaksanakan kegiatan sebagai 

tim sukses.Tim Sukses juga merupakan pemegang tugas dan tanggung jawab 

dalam pemilihan umum kepala daerah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati. Tim sukses adalah orang kepercayaan pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati,untuk itu perlu kehati-hatian dalam melakukan kegiatan aktifitas, untuk 

merealisasikan program kerja serta dapat mensosialisasikan visi dan misipasangan 

calon, agar dapat dipahami secara lebih jelas oleh masyarakat pemilih. Tim 

Sukses adalah tim kerja dalam semua aspek dukungan untuk seorang calon 

kandidat Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(PEMILUKADA).  

Untuk dapat menjabarkan program secara teknis pelaksananaan kegiatan 

atau penanganan Pemilihan Umum Kepala Daerah ketingkat daerah-daerah, maka 

tim sukses haruslah terorganisir. Tim sukses mengorganisir segala kebutuhan 

pencalonan kandidat, pemetaan kekuatan politik, perencanaan pencalonan dan 
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marketing kandidat. Tim sukses terbagi dalam beberapa bagian kerja yang penting 

yaitu survei popularitas atau elektabilitas kandidat dan perencanaan kampanye, 

membuat pencitraan kandidat dan melakukan pemantauan proses Pemilukada 

berlangsung. Dari hasil kerja tim sukses, khususnya dalam merencanakan citra 

danposisi kandidat agar sesuai dengan keinginan pemilih. Tim sukses juga 

memfollow-up dengan membuat visi misi, membuat materi kampanye dan 

merencanakan strategi kampanye. 

5.1.4 Visi & Misi M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah 

 Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan 

tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa dikatakan bahwa 

visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan 

sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Langkah penting awal yang perlu dilakukan oleh kandidat dalam perumusan 

strategi adalah merumuskan visi dan misi. Visi adalah gambaran masa depan yang 

hendak dituju oleh para kandidat, sehingga berfungsi sebagai pengarah perjalanan 

bersama seluruh pihak terkait selama masa bakti ketika terpilih sebagai Bupati 

dan Wakil Bupati. Sedangkan misi adalah jalan pilihan untuk menuju masa depan, 

sehingga berfungsi sebagai fokus kerja bagi para bupati dan wakil bupati terpilih. 

Menimbang hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pasangan M. Husni Djibril dan 
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Mahmud Abdullah dalam Pemilukada, maka visi dan misi pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2016–2021, adalah sebagai berikut:
64

 

A. Visi 

Terwujudnya Masyarakat Mandiri Berdaya Saing dan Berkepribadian 

Berlandaskan Semangat Gotong Royong. 

B. Misi 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional 

sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip 

tata kepemrintahan yang baik (good govermance) 

3. Mewujudkan Percepatan pembangunan infrastruktur dengan 

membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi 

4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan 

produktifitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan 

kerja 

5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

yang berkelanjutan 

6. Mewujudkan masyarakat yang religus dan memelihara toleransi 

antar umat beragama 

7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan 

lokal 

Berdasarkan visi dan misi, pasangan M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah 

menyusun 11 program prioritas, yaitu:
65

 

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Pendidikan 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 

3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 

4. Peningkatan Kualitas UMKM 

5. Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Produksi Pangan 

6. Peningkatan PUD dan Investasi 

                                                             
64

Admin, “Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa”, https://www.sumbawakab.go.id/visi-dan-

misi.html. Diakses: 31 Januari 2018, pukul: 06.31 
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Ibid 
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7. Peningkatan Konektifitas Infrastruktur Wilayah 

8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelolah Pemerintahan 

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

10. Pengembangan dan Pengembangan Pariwisata 

11. Kebudayaan dan Kearifan Lokal Serta Toleransi Antar Umat 

Beragama 

5.1.5 Marketing Politik M. Husni Djibril 

Kontestasi politik di Indonesia seperti Pemilukada dari waktu ke waktu 

semakin seru. Tingkat persaingan antar kandidat dalam pemiluka untuk 

memperebutkan suara pemilih juga semakin ketat, berbagai strategi baik yang 

rasional sampai irasional masih mereka gunakan untuk memenangkan 

Pemilukada. Kompetisi yang semakin ketat itu mengharuskan setiap 

kandidatmenggunakan starategi pemasaran politik yang lebih baik. Marketing 

politik telah digunakan dalam pemenangan M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah. 

Implementasi marketing politik tidak hanya dilakukan oleh partai koalisi yang 

termasuk dalam tim kampanye pendukung pemenangan Husni-Mo, tapi lebih dari 

itu ada pendukung lain, seperti sebelumnya peneliti telah menyebutkan bahwa 

Husni-Mo didukung oleh beberapa relawan sebagai tim bawah tanah yang tidak 

terlihat tetapi melakukan kerja-kerja nyata. 
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Gambar 5.1 Salah Satu Kelompok Relawan Husni-Mo 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Efek dari penggunaan marketing politik bagi kemenangan M. Husni 

Djibril sangat besar. Secara langsung dapat dikatakan kemenangan tersebut karena 

strategi marketing atau pemasaran yang tepat dan baik. Produk dalam politik bisa 

berupa orang, partai, ideologi. Pelabelan produk orang atau partaidigunakan 

sesuai dengan kondisi pasar, perebutan kekuasaan dalam Pemilukada,dalam hal 

ini produk utama yang bersaing adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati 

(M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah) yang diusung oleh beberapa partai tertentu. 

Faktor figur sangat berperan dalam pemilihan kepala daerah. Figur seseorang 

dapat dijelaskan melalui ciri fisik maupun kepribadian yang dimiliki. Dalam 

perebutan kekuasaan, figur seperti yang diidamkan masyarakat dan dinilai mampu 

membawa aspirasi masyarakat yang akan dipilih. Selain figur pribadi, masyarakat 

juga akan melihat track record (rekam jejak) maupun visi misi yang dimiliki 

calon Bupati dan calon Wakil Bupati. 
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5.2 Modal Ekonomi M. Husni Djibril: Kekayaan Pribadi 

 Sistem Pemilukada yang menggunakan sistem suara terbanyak yaitu 

dengan memilih pasangan calon secara langsung, mengharuskan setiap pasangan 

calon harus mempunyai dukungan financial (keuangan) sebagai political fee 

(ongkos politik). Hampir dukungan financial ini tidak bisa dihindarkan lagi 

bagisetiap kandidat. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak memiliki dukungan 

financial, maka kemungkinan besar tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang 

dalam kontestasi politik seperti Pemilukada. 

5.2.1 Harta Kekayaan 

Sebagai pejabat publik, calon kepala daerah atau kepala daerah 

mempunyai kewajiban menjelaskan berapa jumlah dan dari mana kekayaannya. 

Sesungguhnya informasi ini sangat dibutuhkan publik sebagai bagian 

pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih calon tersebut. Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini juga bisa menjadi indikator 

apakahseseorang mempunyai kepatuhan terhadap peraturan hukum atau tidak. 

Laporan ini kemudian juga bisa ditelusuri oleh lembaga-lembaga tertentu dan 

kelompok masyarakat yang ingin tahu lebih detil. Adapun harta kekayaan para 

calon Bupati Sumbawa adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.2 Laporan Harta Kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Sumbawa Tahun 2015 

 

No 

Nama Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati 

 

Harta Kekayaan 

1 Jack Morsa H Abdullah – Irwan 

Rahadi 

Rp. 9.647.580.443 

2 Asaat Abdullah – Chandra Wijaya 

Rayes 

Rp. 11.966.592.000 

3 M. Husni Djibril – Mahmud Abdullah Rp. 3.502.692.111 

Sumber: KPUD Sumbawa 2015 

Dari tabel di atas menyatakan bahwa harta kekayaan Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Asaat Abdullah-Chandra Wijaya Rayes 

memiliki harta kekayaan paling banyak dibandingkan dua calon lainnya. Hasil 

audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Laporan Harta Kekayaan 

Pejabat Negara (LHKPN) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Sumbawa menyebutkan harta kekayaan pasangan nomor urut 2 

mencapai Rp 11.966.592.000 (11,9 Miliar). Angka ini diperoleh dari harta Asaat 

Abdullah mencapai Rp 10.142.592.000 dan Chandra Wijaya Rayes Rp 

1.824.000.000.Berada pada urutan kedua adalah pasangan nomor urut 1, Jack 

Morsa H Abdullah-Irwan Rahadi dengan total Rp 9.647.580.443 (9,6 Miliar). 

Terdiri dari harta kekayaan Jack Morsa selaku Calon Bupati Rp 7.841 956 617 

dan Irwan Rahadi sebagai Calon Wakil Bupati Rp Rp 1.805.623.826. Sedangkan 

pasangan M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah menempati posisi paling sedikit 

dari pada calon kepala daerah lainnya, dengan rincian harta kekayaan M. Husni 

Djibril yaitu Rp 2.671.866.595 dan Mahmud Abdullah Rp 830.825.516. 
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Kekayaan yang dimiliki M. Husni Djibril adalah Rp. 2.671.866.595 

pertanggal 7 Agustus 2015. Untuk kekayaan harta tidak bergerak miliknya (tanah 

dan bangunan) per 7 Agustus 2015 senilai Rp 644.355.000 dengan lokasi paling 

besar nilainya terdapat di Kota Mataram yaitu sebesar Rp. 425.000.000, 

sedangkan harta bergerak seperti alat transportasi per 7 Agustus 2015 sebesar Rp 

809.000.000, sedangkan untuk harta bergerak lainnya seperti peternakan sebesar 

Rp. 320.000.000. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Husni Djibril, Bupati 

terpilih Kabupaten Sumbawa 2015.
66

 

“Laporan harta kekayaan itu memang benar atas nama saya,jadi semua 

yang mestinya saya laporkan dalam Pemilukada kemarin, semuanya saya 

laporkan, saya awalnya memiliki penghasilan sendiri saat saya mengelolah 

hasil perkebunan dan tanah milik keluarga (warisan) kemudian menjadi 

anggota DPRD, jadi sebenarnya sebagian dari harta yang terlapor itu juga 

merupakan warisan dari orang tua saya, meskipun dengan jumlah 

kekayaan seperti itu, saya tidak menjadikan itu sebagai satu-satunya modal 

yang saya punya untuk maju dalam Pemilukada ini karena saya tahu kami 

bersama pak Mahmud Abdullah tidak punya banyak uang dibanding calon 

yang lain” 

 

Selain kekayaan yang dimilikiM. Husni Djibril, peran serta dari tim 

relawan juga memiliki sumbangsi yang besar, misalnya pada saat akan melakukan 

pertemuan tatap muka dengan masyarakat ada beberapa yang menyumbang 

seperti konsumsi dan biaya operasional yang lain, para relawan secara gotong 

royong membantu M. Husni Djibril karena mereka sangat antusias untuk 

mendukung dan memenangkan pasangan Husni-Mo.
67

 Jika dicermati, fenomena 
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Wawancara dengan Bapak M. Husni Djibril, Bupati Sumbawa. 19 Agustus 2017, pukul: 08.30 

WITA 
67

Wawancara dengan Bapak Mustakim Minggu, Koordinator Relawan Bravo (pendukung Husni-

Mo). 21 Agustus 2017, pukul: 19.23 WITA 



69 
 

 
 

ini juga menjadi salah satu modal besar dalam kontestasi politik, guna 

memenangkan Pemilukada di Kabupaten Sumbawa tahun 2015.  

5.2.2 Dana Kampanye 

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana 

dan pengeluaran kampanye politik pada saat Pemilukada. Seperti diketahui bahwa 

kampanye akan mempunyai pengeluaran yang cukup besar, mulai daribiaya 

kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayanguntuk 

iklan di TV, radio, dan media-media lain. Oleh karena itu, dana kampanyejuga 

bisa berasal dari donasi/sumbangan pribadi dan kelompok/perseorangan untuk 

membantu para kandidat dalam menguatkan modal ekonominya. 

Dana kampanye M. Husni Djibril-Mahmud Abdullah bersumber dari dana 

sumbangan pribadi keduanya yaitu sebesar Rp 1.165.470.408, adapun 

penyumbang dari pihak lain adalah relawan itu sendiri. Seperti memberikan 

fasilitas kendaraan operasional tim kampanye dan fasiltas tempat pertemuan 

lainnya seperti saat kegiatan tatap muka dengan masyarakat pada setiap 

kecamatan. Hal ini menjadi modal yang sangat berharga dalam sebuah 

keikutsertaan dalam suatu kontestasi politik seperti Pemilukada. 

5.2.3 Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye 

 Dana kampanye yang dimiliki oleh M. Husni Djibril dalam Pemilukada 

2015 yang lalu, berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk operasional 

tim,konsumsi, transportasi, sosialisasi, pembuatan posko, sewa/rental dan dana 

operasional saat kampanye. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam 
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sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif 

apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih atau tidak 

dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Adapun rincian 

daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye M. Husni Djibril pada Pemilukada 

Sumbawa tahun 2015 terhitung sejak 24 Agustus sampai dengan 5 Desember 

2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3                                                                                                                                  

Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye M. Husni Djibril Pada 

Pemilukada Sumbawa Tahun 2015  

No Bentuk Aktifitas Biaya Operasional 

1 Pertemuan terbatas Rp. 272.750.000 

2 Pertemuan tatap Muka Rp. 274.850.000 

3 Pembuatan/produksi iklan di media massa 

cetak dan media massa elektronik 

Rp. 10.820.000 

4 Pembuatan desain alat peraga kampanye Rp. - 

5 Penyebaran bahan kampanye kepada 

umum 

Rp. 58.560.500 

6 Kegiatan lain yang tidak melanggar 

larangan kampanye dan peraturan 

perundang-undangan 

 

Rp. 584.019.500 

7 Lain-lain Rp. 170.404 

 TOTAL Rp. 1.165.170.408 

Sumber: KPUD Sumbawa 2015 

Dari tabel  di atas dapat dilihat bahwa kegiatan lain yang tidak melanggar 

larangan kampanye dan peraturan undang-undang yang menggunakan dana paling 

besar yaitu sebesar Rp. 584.019.500., kemudian diikuti oleh kegiatan pertemuan 

terbatas dan pertemuan tatap muka. Namun biaya ini masih sangat kurang dari 

dana yang digunakan oleh dua pesaing Husni-Mo dalam kontestasi Pemilukada 

ini. 
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Modal ekonomi yang dimiliki oleh M. Husni Djibril  yang tidak begitu 

besar tidak memiliki pengaruhyang cukup signifikan dalam melakukan kegiatan-

kegiatan yang mendukungpencalonannya dalam Pemilukada di Kabupaten 

Sumbawa. Modal ekonomi M. Husni Djibril lebih banyak dibantu oleh para 

relawannya yang secara masiv melakukan sosialisasi secara mandiri dalam 

mengkampanyekan dirinya. Meskipun demikian, dana yang keluarkan oleh Husni-

Mo juga tidak bisa dianggap tidak memiliki pengaruh yang cukup besar, seperti 

mampu mempengaruhi kerja-kerja para relawan dan tim pemenangan agar lebih 

produktif dalam melakukan sosialisasi dankonsolidasi dukungan terhadap M. 

Husni Djibril. Jika melihat aktivitas pengeluaran dana kampanye M. Husni Djibril 

dari segi bentuk aktivitas seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, biaya 

opersional tim,ataupun biaya akomodasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

keberhasilan M. Husni Djibril menjadi Bupati terpilih tahun 2015 tidak 

membutuhkan dana politik yang cukup besar. 

5.3 Modal Sosial M. Husni Djibril 

 Modal sosial merupakan salah satu modalitas yang dapat dipandang 

sebagai investasi untuk mendapatkan hubungan yang harmonis serta kepercayaan 

dari masyarakat. Oleh karena itu peneliti menganggap modal sosial sebagai salah 

satu komponen utama guna menggerakkan mobilitas massa, sehingga saling 

menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. 
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5.3.1 Interaksi Sosial M. Husni Djibril  

Interaksi sosial M. Husni Djibril adalah dengan membangun hubungan 

timbal balik antara dirinya dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya. 

Interaksi sosial ini memungkinkan masyarakat lebih mengenali M. Husni Djibril 

sehingga dapat membangun suatu pola hubungan interaksi. M. Husni Djibril 

mampu membangun dan menjaga interaksi sosialnya dengan masyarakat. Hal itu 

bisa dilihat dari aktivitasnya sebagai anggota DPRD baik di tingkat kabupaten 

maupun tingkat provinsi, yang selalu mengadakan open house pada saat hari raya 

Idul Fitri serta membagikan “angpao” hari raya danbeliau juga tidak sungkan-

sungkan mendatangi setiap acara yang digelar masyarakat, seperti pesta 

pernikahan, kegiatan sosial ataupun mengunjungi masyarakat yang tertimpa 

musibah. 

M. Husni Djibril merupakan pribadi yang sangat sederhana dalam 

kehidupannya dan ia juga tergolong orang yang tingkat sosialisasinya cukup dekat 

dengan masyarakat, apalagi terhadap masyarakat menengah kebawah, walaupun 

dalam kelas sosial masyarakat, Haji Husni menduduki kelas menengah keatas. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muslimin HM Nur,  salah satu pendukung 

Husni-Mo.
68

 

“Modal sosial Haji Husni itu kuat sekali, bahkan sebelum maju dalam 

Pemilukada beliau sudah rajin bersosialisasi dengan masyarakat,memang 

kemampuan interaksinya sudah dikenal sejak lama, jadi, tidak hanya pada 

saat Pemilukada berlangsung, sebagai seorang anggota dewan beliau sudah 

sering turun bertemu dengan masyarakatnya” 

                                                             
68

Wawancara dengan Bapak Muslimin HM Nur, masyarakat pemilih (pendukung Husni-Mo). 18 

Februari 2018, pukul: 16.23 WITA 
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Gambar 5.2 M. Husni Djibril beserta Isteri saat berkunjung ke Pulau 

Bungin Kecamatan Alas    

Sumber: Diolah oleh peneliti 2018 

Sosok M. Husni Djibril yang tidak sungkan makan bersama dengan 

masyarakat. Meskipun makan ditempat yang sederhana sekalipun. Hal ini 

merupakan cerminan tingkat hubungan sosial M. Husni Djibril tanpa memandang 

derajat kelas. Modal inilah yang dimiliki oleh M. Husni Djibril sehingga sejak 

dulu sebelum Pemilukada dilaksanakan, M. Husni Djibril telah mendapatkan 

kepercayaan (trust) dari masyarakat, tentu saja hal ini sangat membantu dalam 

pemenangannya di Pemilukada 

5.3.2 Kepercayaan Masyarakat terhadap M. Husni Djibril 

 Latar belakang sosial yang dimiliki M. Husni Djibril bisa dicermati 

seperti, kualifikasi pendidikan, pengalaman pekerjaan atau pengalaman 

organisasi. Hal ini merupakan kelebihan yang harus dimanfaatkan M. Husni 
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Djibril untuk membangun suatu relasi dan juga kepercayaan dari masyarakat, 

sehingga menandakan bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan 

darimasyarakat. M. Husni Djibril mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat 

karenamasyarakat telah mengenal dengan baik nama dan wajah M. Husni Djibril 

sebagai anggota DPRD baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Selain itu, 

masyarakat Sumbawa telah mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh M. Husni 

Djibril sebelum sebelum maju sebagai calon Bupati Sumbawa. Adapun 

riwayatpekerjaan M. Husni Djibril sebelum menjabat sebagai Bupati Sumbawa 

2016-2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.4                                                                                                               

Riwayat Pekerjaan M. Husni Djibril 

No Riwayat Pekerjaan Tahun 

1 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa 1992-1997 

2 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa 1999-2004 

 

3 

 

Anggota DPRD Provinsi NTB 

2004-2009 

2009-2014 

20014-2015 

Sumber: Diolah oleh penelitihasil wawancara dengan M. Husni Djibril 

Dari tabel  di atas, menunjukan bagaimana latar belakang pekerjaan yang 

digeluti sebelumnya oleh M. Husni Djibril, yaitu sebagai seorang legislator 

kurang lebih selama 23 tahun, dalam hal iniM. Husni Djibril mampu mendapatkan 

kepercayaan masyarakat (trust) dimana dapat terpilih berturut-turut dalam setiap 

ajang Pemilihan Umum diadakan, yang kemudian dianggap memiliki kecerdasan 

dan kemampuan serta mampu mengemban amanah kepada rakyat sehingga 

diharapkan untuk dapat memimpin Kabupaten Sumbawa melalui Pemilihan 
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Umum Kepala Daerah tahun 2015. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Lalu 

Budi Suryata, Sekretaris DPC PDI-P Sumbawa.
69

 

“Sosok Pak Husni bisa dikatakan sebagai seorang politisi senior yang ada 

di Kabupaten Sumbawa, sebagai senior saya, beliau orangnya cerdas dan 

mampu membangun komunikasi yang baik serta sudah banyak sekali 

orang mengenal beliau, dengan kapasitas, kredibilitas serta pengalamannya 

yang dimiliki beliau selama kurang lebih 30 tahun di partai. itulah salah 

satu faktor mengapa Pak Husni berhasil mendapatkan kepercayaan 

langsung dari masyarakat Sumbawa selain dari beliau orangnya sudah 

banyak dikenal orang” 

Latar belakang politisi dan sebagai anggota DPRD yang sudah melekat 

pada sosok M. Husni Djibril membuat mayoritas masyarakat Sumbawa 

mengetahui dan mengenalnya. Tidak cukup hanya diketahui dan dikenal saja, M. 

Husni Djibril juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga 

masyarakat betul-betul mengenal karakter dirinya. Kemampuan dan pengalaman 

yang dimilikinya, membuat M. Husni Djibril mempunyai citra yang baik dalam 

masyarakat, karena mampu membangun komunikasi dengan berbagai 

kalanganmasyarakat. Hal itu tidak hanya terjadi saat beliau mencalonkan diri 

sebagai calon Bupati tahun 2015, akan tetapi komunikasi itu sudah terbangun 

sejak lama, sehingga M. Husni Djibril mendapatkan kepercayaan besar dari 

masyarakat. 

Dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sumbawa, M. Husni Djibril 

mampu melakukan pemetaansuara (maping) dibeberapa daerah-daerah yang ada 

di Kabupaten Sumbawa,melakukan sosialisasi dan konsolidasi secara intens pada 

semua kalangan termasukkaum perempuan atau Ibu-ibu serta masyarakat 

                                                             
69

Wawancara dengan Bapak Lalu Budi Suryata, Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Sumbawa. 25 

Agustus 2017, pukul: 11.00 WITA 
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pendatang lainnya yang ada diKabupaten Sumbawa. M. Husni Djibril merupakan 

kepala daerah berlatar belakang politisi pertama diKabupaten Sumbawa, dalam 

kegiatannya ketika menjadi anggota DPRD dirinya selalu didampingi oleh sang 

istri pada saat mengunjungi konstituennya. Dalam kegiatan tersebut isteri dari M. 

Husni Djibril manpu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat 

khususnya pemilih perempuan, sehingga membuat mayoritas perempuan 

memberikandukungan dan kepercayaan kepadanya untuk maju dan memimpin 

Kabupaten Sumbawa periode 2016-2021 dengan menyebut dirinya sebagai 

Relawan Srikandi Husni-Mo. 

Gambar 5.3 M. Husni Djibril Bersama Relawan Srikandi 

                   
Sumber: Diolah oleh Peneliti 2018 

Seperti yang diungkapkan ibu Khaeriah M Yasin, Ketua Srikandi 

Sumbawa mengatakan bahwa:
70

 

“Kami mendukung Pak Husni, karena beliau cerdas serta sederhana  dan 

kami menginginkan ada perubahan di Sumbawa ini, Relawan Srikandi ini 

                                                             
70

Wawancara dengan Ibu Khaeriah M Yasin, Ketua Relawan Srikandi Husni-Mo. 20 Februari 

2018, pukul: 9.30 WITA 
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sebagian berasal dari kalangan ibu-ibu majelis taklim, kami merasa 

bahwa pak Husni mampu mewakili suara-suara perempuan dan kami 

percaya jika beliau terpilih menjadi pemimpin beliau mampu membawa 

perubahan untuk Sumbawa,kami percayabeliau karena sudah mengenal 

pak Husni jauh sebelum Pemilukada kemarin, istri beliau itu ramah 

rendah hati terhadap masyarakat selama beliau mendampingi Pak Husni 

mengunjungi pemilihnya di Sumbawa maka pada saat majelis taklim 

mengundang Pak Husni, antusias ibu-ibu untuk hadir sangat besar sekali, 

Srikandi punya jaringan-jaringan di setiap kecamatan, alhamdulillah 

setiap kecamatan ada relawan Srikandi ini, hal ini menandakan besarnya 

harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada Pak Husni” 

Besarnya dukungan dari kaum perempuan ini membuat M. Husni Djibril 

mendapatkan kepercayaan yang sangat besar.Kemenangan M. Husni Djibril 

dalam Pemilukada Sumbawa tahun 2015, tidak hanya diperoleh melalui jalan 

pintas, tetapi untuk mencapai kemenangan ini, M. Husni Djibril memerlukan 

pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat yang memilih. Hal ini menunjukan 

bahwa ketokohan/popularitas seorang figur kandidat sangat mempengaruhi 

tingkat dukungan masyarakat, apalagi jika figur kandidat tersebut merupakan 

orang yang terpandang dan bersahaja serta telah memiliki kepercayaan oleh 

masyarakat. 

5.3.3 Jaringan Relasi M. Husni Djibril 

Jaringan relasi dari M. Husni Djibril sangat dibutuhkan sebagai suatu 

gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas dukungan dalam 

pemenangan Pemilukada di Kabupaten Sumbawa. Melibatkan seluruh kelompok 

masyarakat sebagai pelopor. Masyarakat Sumbawa telah dijadikan mitra oleh M. 

Husni Djibril dalam menjalankan agenda sosialisasi dan konsolidasi. Bentuk 

peran serta masyarakat ini mampu mendorong tumbuhnya kepercayaan serta 
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dukungan masyarakat lainnya untuk memenangkan calon kepala daerah pada 

Pemilukada Sumbawa tahun 2015. 

Pada Pemilukada Sumbawa tahun 2015, M. Husni Djibril juga juga 

memiliki modal yang cukup kuat untuk membangun relasi yang lebih luas, 

meskipun hanya berkecimpung dalam organisasi partai saja namun M. Husni 

Djibril mampu melakukan pendekatan serta memiliki hubungan secara emosional 

dengan lembaga-lembaga pemuda dan masyarakat seperti, Asosiasi Perusahaan 

Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Aliansi Keluarga Sumbawa Bima Dompu 

(AK SUMBIDO), Baitul Muslimin Sumbawa, Himpunan Keluarga Madura dan 

Sumbawa (HIKMA SAMAWA), Barisan Pemuda Samawa (BADA SAMAWA), 

Aliansi Family Rayes (ALFA RAYES), Serikat Masyarakat Kota (SEMAK), 

Asosiasi Masyarakat Pesisir Samawa, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 

(HKTI), Tuan Guru Bajang Centre (TGB Centre). Adapun nama-nama lembaga 

tersebut terdaftar dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 5.5                                                                                                              

Lembaga Yang Tergabung Dalam Relawan Husni-Mo 

NO Organisasi Pendukung 

1 Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) 

2 Aliansi Keluarga Sumbawa Bima Dompu (AK SUMBIDO) 

3 Himpunan Keluarga Madura dan Sumbawa (HIKMA SAMAWA) 

4 Baitul Muslimin Sumbawa 

5 Barisan Pemuda Samawa (BADA SAMAWA) 

6 Aliansi Family Rayes (ALFA RAYES) 

7 Serikat Masyarakat Kota (SEMAK) 

8 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  

9 Asosiasi Masyarakat Pesisir Samawa 

10 Tuan Guru Bajang Centre (TGB Centre) 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Dari Hasil Wawancara Dengan Tim Pemenangan 
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Lembaga-lembaga tersebut  di atas merupakan sepuluh lembaga yang 

tergabung dalam Relawan Husni-Mo yang menyatakan dukungannya kepada M. 

Husni Djibril pada Pemilukada Sumbawa tahun 2015. Kesepuluh lembaga 

tersebut berkontribusi dalam hal sosialisasi dan konsolidasi pada semua kalangan 

masyarakat di Kabupaten Sumbawa, sehingga berperan dalam membantu M. 

Husni Djibril terpilih sebagai bupati melalui proses Pemilukada di Kabupaten 

Sumbawa tahun 2015. M. Husni Djibril juga mendapatkan jaringan sosial yang 

terwujud dalam masyarakat pemilih, yang digunakan sebagai saluran komunikasi 

untuk melakukan sosialisasi, sehingga M. Husni Djibril mampu mempengaruhi, 

menanamkan, merubah pola pikir (mindset) calon pemilih terhadap program-

program yang ditawarkannya. Melalui jaringan sosial ini pula, kontrol, monitoring 

dan koordinasi bisa dilakukan lebih dari satu orang. 

5.4 Modal Budaya M. Husni Djibril 

Modal budaya yang diperoleh M. Husni Djibril dengan cara yang 

terbentuk dan terinternalisasi padanya adalah sosok dirinya yang merupakan 

pribadi yang sederhana, rendah hati dan selalu membantu siapa saja yang 

membutuhkan bantuan dirinya selama itu mampu dan wajar untuk dilaksanakan. 

M. Husni Djibril selalu menyempatkan diri untuk dapat tetap hadir ditengah-

tengah masyarakat. Pribadi yang sederhana dan bersahaja serta kedermawan inilah 

sehingga dirinya dapat membuat rakyat jatuh hati pada seorang M. Husni Djibril. 

Gaya kepemimpinan seperti ini membuat masyarakat mudah mengingat segala 

dedikasi yang pernah diberikan oleh M. Husni Djibril selama duduk sebagai 

anggota legislatif.  
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Citra merakyat yang melekat pada dirinya membuat M. Husni Djibril 

mampu terpilih secara berturut sebagai anggota DPRD secara berturut-turu sejak 

tahun 1992 sampai dengan 2015. Menurutnya, dirinya selalu berusaha membatu 

masyarakat dengan memperjuangkan aspirasi yang diserap selama dirinya 

mengkunjungi para konstituennya.
71

 Memang tidak mudah untuk dapat memenuhi 

setiap keinginan masyarakat, namun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) setidaknya membantu masyarakat untuk dapat menikmati hasil 

dari usaha yang diperjuangkan oleh wakilnya di legislatif.
72

 

Untuk dapat menjaga citra yang baik dukungan dari keluarga juga sangat 

penting. M. Husni Djibril memiliki seorang isteri dan tiga orang anak, isteri beliau 

merupakan wanita keturunan Jawa serta tumbuh dan besar di Yogyakarta sebelum 

mengikuti dirinya tinggal di Sumbawa. Menurut M. Husni Djibril bahwa: 

“Selama kurang lebih 38 tahun menemani saya, isteri saya telah 

menginjakan kaki dan mendatangi masyarakat mulai dari Alas Barat 

hingga Tarano dalam mendampingi saya untuk menyerap dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat selama 5 periode menjadi anggota 

DPRD. Isteri saya tidak pernah lelah dan mengeluh saat mendampingi 

saya dalam menyampaikan pesan optimis terhadap apa yang telah dicapai 

untuk kesejahteraan masyarakat” 

M. Husni Djibril bisa menjadi pribadi yang kuat, bersih dan peduli selama 

menjadi wakil rakyat tidak lepas dari dukungan dan kasih sayang keluarganya. 

 

 

                                                             
71

Wawancara dengan Bapak M. Husni Djibril, Bupati Sumbawa. 19 Agustus 2017, pukul: 08.30 

WITA 
72

Ibid 
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Tabel 5.6                                                                                                                            

Latar Belakang Keluarga M. Husni Djibril 

No Nama Anggota Keluarga Pekerjaan 

1 Hj. Amien Rahmani (Isteri) Wiraswasta 

2 Gita Liesbano (Anak) Wiraswasta 

3 Liesna Fatia Mautia (Anak) Wiraswasta 

4 Nurul Jihad (Anak) Mahasiswa 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil wawancara dengan M. Husni Djibril 

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana latar belakang keluarga dari M. Husni 

Djibril, keluarga M. Husni Djibril juga memiliki andil yang besar dalam 

memenangkan dirinya pada Pemilukada Sumbawa tahun 2015 melalui jaringan 

serta hubungan sosial yang dibangun oleh keluarga, M. Husni Djibril bisa 

mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Dari modal simbolik yang dimiliki oleh M. 

Husni Djibril, citra yang baik dan kesederhanaan yang melekat pada dirinya serta 

dukungan dari keluarga yang membuat dirinya dipercaya oleh masyarakat 

Sumbawa 

5.5 Faktor Pendukung Kemenangan: Calon Wakil Bupati 

Selain dari modalitas yang dimiliki oleh M. Husni Djibril, seperti modal 

politik, modal ekonomi, modal sosial dan modal budaya. Tentu ada faktor-faktor 

lain yang membuat M. Husni Djibrildapat terpilih sebagi Bupati Sumbawa pada 

Pemilukada tahun 2015. Faktor tersebut adalah karena pasangan M. Husni Djibril 

pada Pemilukada yaitu Mahmud Abdullah merupakan seorang yang sudah 

memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam berinteraksi dengan masyarakat 

sebagai seorang birokrat apalagi pernah menjadi Camat di beberapa Kecamatan 

tentunya seorang Mahmud Abdullah juga dikenal oleh masyarakat diwilayah yang 
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pernah ia pimpin semasa menjadi Camat. Apalagi puncak karier Mahmud 

Abdullah sebagai Sekda Sumbawa semakin membuat dirinya lebih dikenal oleh 

banyak masyarakat. Hal ini menjadikan pasangan M. Husni Djibril dan Mahmud 

Abdullah memiliki pengalaman yang  berbeda namun sama dalam sebuah 

interaksi dengan masyarakat. 

Dalam Pemilukada tentu pengalaman yang dimiliki oleh pasangan 

kandidat (calon wakil bupati) memiliki pengaruh yang signifikan, dimana 

pengalaman pernah mengikuti Pemilu legislatif 2014 yang lalu meskipun gagal 

menjadi anggota DPRD NTB, namun Haji Mo mampu beradaptasi lebih mudah 

dan tentu mengetahui detil segala persiapan tehnis dalam Pemilukada. Selain itu 

Mahmud Abdullah juga dianggap memiliki basis massa seperti dari kalangan 

birokrat, tokoh politik dan tokoh masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang 

dimiliki tersebut dianggap berhasil mempengaruhi dukungan suara M. Husni 

Djibril dalam Pemilukada. 

Adapun latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh Mahmud Abdullah 

adalah sebagai berikut:
73

 

 

 

 

                                                             
73Biodata Wakil Bupati, https://www.sumbawakab.go.id/wakil-bupati-1.html. Diakses pada tgl:  

2Maret 2018, pukul 01.04 

https://www.sumbawakab.go.id/wakil-bupati-1.html
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Tabel 5.7                                                                                                                            

Riwayat Pekerjaan Mahmud Abdullah 

No Jabatan Instansi Tahun 

1 Kanwil Hansip Kantor Camat Ropang 1983-1985 

2 Kasub. Bag Pemerintah 

Desa 

Kantor Bupati Sumbawa 1988-1989 

3 Sekretaris Kecamatan Kantor Camat Sumbawa 1989-1989(7 

Bulan) 

4 Camat Kantor Camat Lunyuk 1989-1993 

5 Camat Kantor Camat Utan Rhee 1993-1997 

6 Camat Kantor Camat Jereweh 1997-2000 

7 Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. 

Sumbawa 

2000-2002 

8 Sekretaris Badan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kab. Sumbawa 

 

2002-2003 

9 Kepala Kantor 

Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

Kantor Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kab. 

Sumbawa 

 

2003-2005 

10 Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah 

Badan Kepegawaian 

Daerah Kab. Sumbawa 

2005-2007 

11 Kepala Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa 

Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kab. 

Sumbawa 

 

2007-2008 

12 Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Kab. 

Sumbawa 

2009-2012 

Sumber: sumbawakab.go.id diolah oleh peneliti 

Dari data riwayat pekerjaan diatas, dapat diketahui bahwa Mahmud Abdullah 

memiliki pengalaman yang lebih dalam dunia birokrasi, dimana Mahmud 

Abdullah adalah seorang birokrat dan pernah menjabat sebagai Camat sekaligus 

pernah menduduki jabatan puncak sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sumbawa. Melihattabel  di atas, tentu dapat dijadikan tolak ukur bagi para pemilih 

untuk lebih mengenal Mahmud Abdullah yang pernah berprofesi sebagai PNS 
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kurang lebih selama 29 tahun serta pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di 

Kabupaten Sumbawa. 

 Berdasarkan hasil analisis  di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

terkait modalitas yang dimiliki oleh M. Husni Djibril sehingga terpilih sebagai 

Bupati Sumbawa, dirinya dapat mengoptimalisasikan modalitas yang dimilikinya 

seperti modal politik, modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik. 

Ditambah juga dengan faktor lainnya seperti adanya pengaruh dari wakilnya yaitu 

Mahmud Abdullah. 
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BAB VI 

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

padabab sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai Analisis Modalitas 

Kemenangan M. Husni Djibril Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

A. Modalitas M. Husni Djibril 

1. M. Husni Djibril memiliki modal lebih dalam Pemilukada di Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2015 yaitu modal politik, modal ekonomi, modal sosial 

dan modal budaya. 

2. M. Husni Djibril mampu dan berhasil memaksimalkan modal yang 

dimilikinya sehingga berhasil terpilih sebagai Bupati Sumbawa Periode 

2016-2021. 

3. M. Husni Djibril memiliki dua (2) modalitas dominan dalam Pemilukada 

Tahun 2015 yaitu, Pertama, modal politik, karena memiliki jabatan 

strategis pada organisasi Partai serta menduduki jabatan sebagai anggota 

DPRD sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2015. Kedua, modal sosial, 

dimana selama menjadi anggota DPRD dirinya selalu menjaga 

kepercayaan konstituennya sehingga dapat dilihat dari adanya dukungan 

dari relawan yang antusias untuk dapat memenangkan dirinya menjadi 

bupati Sumbawa 2016-2021.  
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4. Modal politik lainnya yang dimiliki oleh M. Husni Djibril yaitu dengan 

marketing politik yaitu memanfaatkan kekuatan relawan yang ada di 

setiap kecamatan sebagai media komunikasi serta sosialisasi. 

B. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemenangan M. Husni Djibril 

1. Adanya pengaruh dari pasangan M. Husni Djibril pada Pemilukada yaitu 

wakil bupati terpilih Mahmud Abdullah yang berlatar belakang sebagai 

seorang birokrat, sekaligus mantan Sekda Sumbawa. 

2. Wakil Bupati terpilih yaitu Mahmud Abdullah, meskipun tidak memiliki 

latar belakang politik sebagai mantan anggota DPRD Sumbawa atau NTB, 

tetapi pengalaman keikutsertaan sebagai pengurus Partai Nasdem 

Sumbawa dan mantan Birokrat serta pernah menjadi Camat di beberapa 

wilayah kecamatan di Kabupaten Sumbawa membuatnya sudah dikenal 

oleh masyarakat khususnya di Kecamatan yang pernah dipimpinnya. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran-

saranyang dapat diberikan sebagai suatu rekomendasi untuk kepentingan 

akademik,adalah sebagai berikut: 

1. Dengan terpilihnya M. Husni Djibril sebagai Bupati terpilih di Kabupaten 

Sumbawa, peneliti berharap agar M. Husni Djibril mampu meyakinkan 

masyarakat Sumbawa bahwa kemenangan yang diraihnya mampu 

merangkul seluruh elemen masyarakat baikyang telah memilihnya 

maupun tidak. 
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2. Peneliti mengharapkan agar setiap calon kepala daerah yang mengikuti 

Pemilukada untuk bisa terbuka mengenai sumber dana kampanyenya, 

sehingga dikemudian hari dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti 

lainnya untuk dapat mengkaji dan mengetahui bagaimana kekuatan 

modalitas ekonomi dalam Pemilukada. 

3. Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, peneliti berharap ada peneliti-

peneliti lainnya yang tertarik dan mencoba menganalisa kekuatan relawan 

politik, Relawan-relawan mampu mengambil peran untuk memenangkan 

calon kepala daerah dalam suatu kontestasi politik, sehingga wacana 

tentang kekuatan modalitas tidak hanya tertuju pada kontestan politik 

melainkan juga pada kelompok relawan. 
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