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Abstrak 

 

Muhammad Farhansyah, 2018, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Praktik Politik 

Kartel di Provinsi Banten periode 2006-2014. 

Tim Pembimbing : Ahmad Zaky Fadlur Rohman S.IP.,MA dan Rachmad 

Gustomy S.IP.,M.IP 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat perkembangan Partai Politik di 

Provini Banten rezim elektoral. Dengan melihat peran dan sikap partai politik 

dalam setiap arena kompetisi Elektoral, Legislatif dan 

Pemerintahan.Menggunakan analisis kartel, penelitian ini ingin membuktikan 

bahwa persaingan yang ketat di dalam arena Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(Pilkada) dan tidak akan berlanjut sampai Pilkada selesai.Pasca Pilkada semua 

partai politik seperti layaknya satu kelompok yang hampir sulit dibedakan sikap 

dan peran politiknya di provinsi Banten.UU Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 

2004, UU No. 27 Tahun 2009 dan dominasi keluarga TB. Chasan Sochib menjadi 

fasilitator utama adanya politik Kartel. Inkonsistensi dilakukan partai-partai pasca 

pilkada PKS, PKB dan Partai Demokrat di tahun 2009 yang tiba-tiba mendukung 

sepenuhnya pemerinatah Ratu Atut Choisiyah sebelumnya menjadi lawan kuat, 

Hilangnya pengawasan dari DPRD Provinsi dalam penentuan lelang proyek 

semua proyek sudah diatur oleh keluarga Ratu Atut Choisiyah dan partai politik 

mendapatkan dana hibah dan bantuan untuk mensuskseskan proyek tersebut, sikap 

akomodatif dari DPRD dalam penyusunan APBD. Semua fraksi biasanya 

dipanggil ke kediaman Gubernur untuk membahas APBD secara kultural 

sehingga tidak pernah ada dinamika diantara Gubernur dan DPRD dan sikap 

diamnya DPRD dalam menyikapi pergantian SKPD, itu semua merupakan temuan 

yang didapat oleh penulis. Partai politik sulit sekali dibedakan pasca elektoral. 

Logika dari sebuah kompetisi seakan-akan hanya retorika belaka untuk 

mengelabuhi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 

Kata Kunci : Partai Politik, Politik Kartel, Elektoral 

 



 
 

viii 
 

Abstarct 

 

Muhammad Farhansyah, 2018, Governance Studies Program, Faculty of 

Social and Political Sciences, Univrsity Of Brawijaya, The Practice of 

Political Cartel In Banten Province Periode 2006-2014. 

Tim Advisor :Ahmad Zaky Fadlur Rohman S.IP.,MA dan Rachmad 

Gustomy S.IP.,M.IP 

The purpose of this research is to analyze the development of political party in the  

electoral regime of Banten Province by seeing the role and action of political 

party in every arena of electoral competition, legislative and goverment. This 

research uses cartel analysis to prove that strict competition in the arena of general 

local election (Pilkada) does not last untill the end of the election. After the 

general local election (Pilkada), every single political party’s role and action are 

likely one group which is almost not able to be differentiated in the Banten 

Provine. Rules of Banten Province No.32 years of 2004, and No. 27 years of 

2009, and the domination of TB. Chasan Sochib family become the main 

facilitator in Political Cartel. By supporrting Ratu Atut Choisiyah after the local 

goverment election (Pilkada) in 2009, political party such as PKS, PKB, and 

Demokrat shows us the inconsistence action. Even though in the election those 

party are in different side. The missing of supervision by the legislative (DPRD) 

in the project auction decision has been organized by Ratu Atut Choisiyah, and 

the political party got grant fund because of the permisive attitude. Also from their 

arrengement in budgetting. The budget arrengement is discused culturally and 

secretly by the governor and the legislative in the house of Ratu Atut. It caused 

the dynamics of the arrengement are eliminated. It also happen in SKPD changing 

decision. Those are the things which researcher found in the field. Political party 

are generally hard to be differentiated after the local election. The logic of a 

competition is likely become a rhetoric and fooling the people as the sovereign 

power.  

Keyword : Political Party, Politic Cartel, Local Government Election (Pilkada) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menjelang Pemilihan kepala daerah tahun 2011, kabar duka datang dari keluarga Gubernur 

Ratu Atut Choisiyah. Gubernur pertama yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung 

itu harus merelakan kepergian Ayahnya TB. Chasan Sochib, seorang tokoh pengusaha-jawara 

sekaligus politisi senior partai Golkar. Kepergian TB. Chasan Sochib tentu saja akan banyak 

mempengaruhi dinamika politik di provinsi Banten. Karena TB. Chasan Sochib merupakan 

aktor yang selama ini ada di belakang keberhasilan Ratu Atut Choisiyah. 

Dinasti Rawu, begitulah sebutan untuk jaringan keluarga TB. Chasan sochib yang berhasil 

menjadi kekuatan politik terbesar di Banten. Dalam kasus Provinsi Banten, praktik dinasti 

politik memperlihatkan gejala proliferasi sampai ke luar arena kekuasaan formal1. Sejumlah 

anggota keluarga dan kerabat Gubernur Ratu Atut Chosiyah menempati banyak asosiasi dan 

organisasi di provinsi Banten. Mulai asosiasi bisnis Kamar Dagang dan Industri (Kadin), partai 

politik (Partai Golkar), organisasi keagamaan, organisasi pemuda(Karang Taruna dan KNPI), 

organisasi olahraga, organisasi pendekar (PPPSBBI), hingga organisasi sosial budaya.  

Melalui jaringan kekuasaanya di tingkat pusat, TB. Chasan sochib berhasil mendirikan 

Kadin merangkap menjadi ketua. TB. Chasan Sochib (Jawara Banten dan Politisi Senior 

Golkar) sejak proses awal pendirian Banten memang memliki peran yang besar, peran tersebut 

terlihat dibelakang layar2 karena jaringan kekuasaan yang dimiliki TB. Chasan Sochib 

ditingkat pemerintah pusat. Kemenangan-kemenangan yang di dapatkan keluarganya dalam 

                                                           
1 Agus Sutisna. “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut 

Chosiyah”. 2017. Semarang, Unnes Jornal. Hlm 102. 
2 Syarif Hidayat.“Shadow State ? Bisnis dan Politik di Banten”. 2008. Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia. 

Hlm 281. 



mengisi ruang-ruang kekuasaan di provinsi Banten tidak terlepas dari campur tangan TB. 

Chasan Sochib. 

Pada Pilgub yang kedua di Banten tahun 2006 Partai Golkar menjadi rezim penguasa. 

Melihat kemenangan yang diraih, cukup menarik untuk peneliti mengamati faktor apa saja 

yang kemudian mempengaruhi kemenangan tersebut dan sejauh mana partai politik berperan 

dalam  mengantarkan Ratu Atut Choisiyah Sebagai Gubernur dan yang terpenting adalah 

melihat posisi dari partai politik yang kalah dalam Pilkada. Kemenangan partai Golkar 

merupakan faktor penting fase awal berkuasanya Ratu Atut Choisiyah. Pada masa 

pemerintahan sebelumnya Ratu Atut menjabat sebagai wakil Gubernur, kemudian di 

untungkan dengan kasus Korupsi Gubernur Djoko Munandar, sehingga secara otomatis Ratu 

Atut Choisiyah menggantikan posisi  Gubernur. Kasus Djoko Munandar pun memberikan 

sebuah gambaran tersendiri tentang peran dan interaksi antar partai politik pasca Pilkada. 

Sesuai  Keputusan Presiden Nomor 169/M/Tahun 2005 tentang pencopotan Gubernur 

Banten Djoko Munandar yang di duga melakukan tindak pidana korupsi dana bencana alam 

sejumlah 14 miliar. Tensi politik memanas di provinsi Banten, setidaknya partai PPP yang 

menjadi partai Djoko Munandar bereaksi keras atas surat pemberhentian tersebut, PPP 

menganggap ada pihak lain yang mencoba menjebak Djoko Munandar3. Indikasi Fraksi-fraksi 

di DPRD selain PPP melakukan kerjasama untuk menjatuhkan Djoko Munandar dari kursi 

Gubernur Provinsi Banten, lebih jauh informan menjelaskan adanya misi khusus dari Partai 

Golkar dan PDIP untuk mempermudah jalan Ratu Atut di periode berikutnya. Karena di Pilgub 

2006 Golkar dan PDIP berkoalisi. 

Djoko Munandar sebagai Gubernur ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Atas dugaan 

penyelewengan 14 Miliar dana APBD. Dalam pemeriksaan Djoko Munandar telah mengakui 

                                                           
3Wawancara Agus Setiawan, Ketua DPW PPP Banten. Serang 15-02-2018. 



kesalahanya dalam proses pencairan dana 14 miliar tersebut4. Djoko Munandar memberikan 

jawaban atas pengalokasian dana tersebut yang diantaranya 10,3 Miliar digunakan untuk 

pengadaaan perumahan pribadi Anggota DPRD provinsi Banten, 3,5 miliar di alirkan untuk 

menunjang kegiatan Anggota DPRD provinsi Banten.  

Penggunaan dana tak terduga tersebut dinilai menyimpang dari aturan, seperti Peraturan 

Pemerintah tentang Pedoman Tata Tertib DPRD (Pasal 114 Ayat 5) dan Keputusan DPRD 

Banten tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten. Pengucuran dana tersebut untuk 

tunjangan perumahan pribadi anggota DPRD, yang diduga untuk memuluskan Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Banten 2003, merupakan inisiatif dari Gubernur Djoko 

Munandar5. Yang menjadi aneh dalam proses pencairan dana tersebut Djoko Munandar telah 

mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD provinsi Banten. Dana tersebut tidak akan cair 

apabila DPRD provinsi Banten tidak menyetujuinya. 

Semua fraksi di DPRD provinsi Banten menyetujui perihal pencairan dana tersebut. Ini 

adalah salah satu cara partai-partai politik untuk mendapatkan keuntungan melalui tangan 

Gubernur dan yang kemudian gubernur dijadikan kambing hitam atas kesalahan tersebut6. 

Indikasi mendapatkan keuntungan melalui uang negara oleh partai-partai politik menjadi 

dugaan awal penenliti sehingga kerjasama diantara partai politik sangat dibutuhkan dalam hal 

ini. Padahal semestinya partai politik tidak boleh mengeluarkan izin atas hal tersebut karena 

bertentangan dengan UU yang berlaku.  

Di dalam arena legislatif, semua partai politik bertindak layaknya suatu kelompok yang 

memiliki tujuan yang sama. Padahal apabila melihat arena elektoral, dinamika yang keras dan 

panas sempat terjadi di Provinsi Banten yang melibatkan 2 fraksi besar Fraksi PDIP dan Fraksi 

                                                           
4 Lihat https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-

miliar diakses pada 15-03-2018, Pukul 23.23 
5 Ibid. 
6 Wawancara Agus Setiawan, Ketua DPW PPP Banten. Serang 15-02-2018 

https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-miliar
https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-miliar


PPP-Golkar. Dalam kasus Djoko Munandar seolah-olah partai politik telah meninggalkan atau 

bahkan melupakan prinsip dan nilai-nilai kompetisi. pada arena legislatif partai politik sulit 

untuk dibedakan.   

Kepiawaian TB. Chasan Sochib dalam proses pemenangan Ratu Atut Choisiyah tahun 2006 

dimulai dengan membuat dukungan yang berbasis pada kekuatan elit Tradisional berupa 

Jawara, melalui Saluran organisai Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten 

Indonesia(PPPSBBI) yang kemudian pada Pilgub 2006 Dikenal dengan nama Relawan Banten 

Bersatu (RBB). Sebetulnya hal ini telah dilakukan sejak periode awal pemilihan Gubernur di 

Banten dengan bukti dikeluarkanya surat dukungan dari PPPSBBI kepada Ratu Atut Choisiyah 

sebagai wakil Gubernur pada saat itu7.  

Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin partai yang memiliki jumlah 

suara besar seperti PDIP pada saat itu mampu dengan mudah bergabung dengan partai Golkar 

dan membentuk koalisi? Selain itu sejauh mana kah partai-partai yang menjadi lawan dalam 

Pilgub 2006 mempertahankan prinsipnya di arena legislatif? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini 

yang harus diteliti lebih jauh dan peneliti ingin melihat derajat persaingan antar partai pasca 

pilkada berakhir, sebab berkaca pada kasus Djoko Munandar, partai-partai politik sulit 

dibedakan pasca Pilkada berakhir. Atau memang tujuan akhir dari partai politik hanya 

kemenangan di dalam arena elektoral. Jika benar seperti itu maka yang terjadi di dalam arena 

persaingan yang lain, partai politik sudah tidak lagi memiliki perbedaan yang signifikan.  

Persaingan di dalam pemilihan gubernur tahun 2006 sangatlah ketat. Tercatat pasangan 

Ratu Atut Choisiyah-Masduki di dukung oleh Golkar, PDIP, PBR, PDS, PKPB, Partai Patriot 

mendapatkan suara 1.445.457 suara. Sedangkan pasangan Zulkifliemansyah-Marissa Haque 

yang di usung dua partai yaitu PKS dan PSI mendapat 1.188.195 suara, menariknya adalah 

                                                           
7 Opcit. Hlm 286. 



bahwa Marissa Haque merupakan kader PDIP. Pasangan lain yang ikut meramaikan ialah 

Tryana-Benyamin Davnie yang di usung PAN dan PPP. Serta yang terakhir adalah pasangan 

Irsyad Juwaeli-Mas Ahmad Dhaniri yang di usung oleh partai Demokrat dan PKB (Lihat Tabel 

1). Suara yang masuk dalam Pilkada Banten itu sebanyak 3.736.991 suara, tetapi 177.141 suara 

diantaranya tidak sah karena berbagai sebab antara lain tidak dicoblos, dicoblos lebih dari satu 

dan dicoblos bukan pada tempat yang disediakan. Jika dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

yang ditetapkan sebanyak 6.208.951 suara, berarti warga Banten yang tidak ikut memilih alias 

Golput cukup banyak, yaitu mencapai 2.471.960, atau 39,8%. 

Tabel 1.1 (Koalisi dan Perolehan Suara Pilgub 2006) 

Pasangan Calon Partai Pengusung Perolehan Suara 

Ratu Atut Choisiyah-Masduki Golkar, PDIP, PBR, PDS, 

PKPB dan Partai Patriot 

1.445.457 

Zulkifliemansyah-Marisa 

Haque 

PKS dan PSI 1.188.195 

Tryana Sjamun-Benyamin 

Davnie 

PAN dan PPP 818.276 

Irsyad Djuawaeli-Mas Ahmad 

Dhaniri 

Partai Demokrat dan PKB 147.922 

Tabel diolah Penulis 

Sumber : KPUD Provinsi Banten 

Dalam kerangka demokrasi elektoral, empat pasangan calon yang hadir di dalam pemilihan 

Gubernur 2006 memperlihatkan gejala yang kompetitif. Kemenangan yang di dapatkan 

pasangan Ratu Atut Choisiyah-Masduki pun terbilang tidak jauh dari pasangan 



Zulkifliemansyah-Marissa Haque. Walaupun gejalanya kompetitif, akan tetapi interaksi antar 

partai dalam persaingan pilgub sulit di identifikasi apabila menggunakan pendekatan ideologi.  

Terlalu dini apabila memang langsung menyimpulkan derajat kompetisi antar partai telah 

usai pada proses elektoral. Harus ada pengujian yang lebih jauh, asumsi awal penulis meyakini 

bahwa pasca dari pilkada justru persaingan antar partai telah hilang. Sejauh mana partai politik 

mempertahankan prinsipnya dan gagasan kampanye nya. Serta merespon lawan dan kawanya 

pasca elektoral menjadi hal harus diamati dalam kasus provinsi Banten pasca pilkada 2006. 

Memang benar pola interaksi koalisi antar partai pada arena elektoral menjadi tolak ukur 

seberapa kuat persaingan dan iklim kompetisi antar partai. akan tetapi hal tersebut tidak cukup 

membuktikan karena dimensi nya hanya fokus pada satu arena saja, sedangkan ada arena lain 

yang mana seharusnya partai politik tetap bersaing untuk cita-citanya. 

Yang menjadi pertanyaan besar bagi penulis adalah, mampu kah partai politik 

mempertahankan prinsipnya ? Peneliti meyakini di parlemen dan dalam jalanya pemerintahan, 

seharusnya partai-partai politik masih harus terus berkompetisi apabila memang partai politik 

memiliki gagasan progresif untuk memperbaiki situasi dan kondisi provinsi Banten yang 

dinilai masih jauh dari provinsi-provinsi besar lainya. Baik secara ekonomi maupun 

demokratisasi yang dalam hal ini proses dalam arena pilkada, parlemen dan pemerintahan. 

Isu korupsi dan dinasti politik memang sempat gencar disuarakan oleh lawan politik Ratu 

Atut Choisiyah. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Yang pertama, Ratu Atut Choisiyah 

merupakan anak dari TB.Chasan Sochib tokoh jawara-penguasaha yang juga politisi senior 

partai Golkar. Peran dari TB.Chasan Sochib sudah terlihat dari awal Pilkada di Banten tahun 

2001, TB.Chasan Sochib adalah tokoh utama dalam  memenangkan pasangan Djoko 



Munandar-Ratu Atut Choisiyah8. Sampai pada pemilu 2011 Ratu Atut Choisiyah belum pernah 

tergantikan dari jabatanya sebagai Gubernur.  

Yang kedua, adanya kecenderungan perilaku koruptif yang dilakukan rezim Golkar dengan 

memberikan proyek kepada satu pihak yang sudah dipilih, bahkan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Syarif Hidayat(2008) ditemukan adanya kekuatan yang mampu menekan bahkan 

mengintervensi pemerintah Provinsi Banten, sampai pada pengaturan kepala-kepala dinas yang 

dirasa tidak sesuai dengan keinginanya, tuduhan tersebut mengarah kepada TB.Chasan 

Sochib9. Dengan mudahnya Gubernur Ratu Atut Choisiyah memberikan jatah proyek 

pembangunan kepada satu pihak, tanpa gangguan dari DPRD provinsi Banten. Penulis 

menduga semua fraksi di DPRD provinsi Banten memliki peran dalam mensukseskan setiap 

kebijakan yang diambil Gubernur. Jika memang seperti itu adanya, dimanakah partai politik 

yang pada masa elektoral menjadi lawan? Sudah tidak adakah partai politik yang memiliki 

prinsip untuk mempertahankan prinsipnya mengawasi jalanya pemerintahan. 

Dalam menangani isu korupsi dan dinasti politik partai politik di Banten seperti kelompok 

tunggal. Semua partai politik enggan menanggapi isu-isu tersebut secara mendalam, baik di 

arena elektoral ataupun legislatif. Karena baik proses elektoral ataupun pasca elektoral tidak 

ada komitmen partai politik tentang isu tersebut, partai politik sangat mempertimbangan 

interaksinya dengan partai lain. Situasi seperti itu ada di semua partai, yang menjadi indikator 

partai politik tentu saja kemenangan di dalam arena elektoral. Sehingga partai politik hanya 

sebatas menggunakan pikiran menang dan kalah dalam arena pilkada.  

Penelitian ini ingin menganalisa sejauh mana partai politik mempertahankan iklim 

kompetisi, terutama pasaca Pilkada berakhir. Selama rezim Ratu Atut Choisiyah 2006 sampai 

2014. Memperhatikan peran partai politik di dalam arena legislatif dan pemerintahan provinsi 
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Banten. Asumsi awal penulis bahwa partai politik akan meninggalkan persainganya pasca 

Pilkada berakhir. Kuat dugaan tujuan akhir dari partai politik hanya sebatas mencari 

kemenangan di dalam arena elektoral, sehingga janji-janji kampanye hanya sebatas retorika 

yang selalu di agung-agungkan oleh partai politik. Hingga pada akhirnya partai politik 

bertindak layaknya sebuah perusahaan yang mencari keuntungan di dalam sebuah negara 

demokrasi. 

Dalam beberapa kesemapatan, demokratisasi di Banten cenderung dikaji dengan pisau 

analisa politik dinasti, Local Strongmen. Hal tersebut yang kemudian menunjuk pada kekuatan 

besar keluarga TB.Chasan Sochib, yang saat ini masih dominan di Banten walaupun aktor 

utamanya telah meninggal dunia. Menurut hemat penulis kajian tentang kartel dalam konteks 

Banten sangat menarik dan perlu menjadi sebuah diskursus baru dalam melihat politik lokal di 

Banten khususnya. Karena dengan menggunakan pisau analisa kartel, pola kajian dapat lebih 

luas dengan memperhatikan partai-partai politik dalam kontestasi elektoral, legislatif dan 

pemerintahan. Sehingga ada jawaban baru penyebab kenapa masalah-masalah di Banten tidak 

pernah mampu diselesaikan. 

Secara eksplisit belum ada kajian yang membahas tentang Politik Kartel di Banten. 

Walaupun ada kajian atau karya ilmiah yang membahasnya, akan tetapi hal tersebut dilakukan 

di daerah lain. Selama ini kajian tentang politik kartel dari beberapa ahli hanya pada tataran 

politik nasional. Seperti karya Kursridho Ambardi yang berjudul “Mengungkap Politik Kartel 

: Studi tentang kepartaian era reformasi” yang membahas tentang pola kartel yang terjadi pada 

tiga arena berbeda elektoral, legislatif dan pemerintahan. Karya ini menjelaskan secara historis 

awal kemeunculan kartel dan menjawab apa yang menjadi penyebab munculnya kartel. Dengan 

memperhatikan pola interaksi antar partai, karya ini menjadi paling bernas dalam menjelaskan 

fenomena kartelisasi politik di Indonesia. Oleh karena itu penting sekali melihat, bagaimana 

kemudian membongkar praktik kartel di dalam ranah demokrasi lokal. 



Yang kedua ada tulisan yang menarik dari  Antonius Made Tony Supriatma di dalam esai 

Prisma yang diberi judul “Politik Indonesia : Bergerak kearah Kartel?”. Dua karya tersebut 

menjadi contoh bahwa pola-pola kartel di dalam perkembangan politik di Indonesia akan 

menjadi hal yang buruk bagi demokratisasi di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia telah 

memasuki rezim pemilihan langsung dari mulai tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena 

itu penulis berkeyakinan bahwa pola-pola kartel juga terjadi di dalam ranah politik lokal 

daerah-daerah di Indonesia pada umumnya dan Banten pada khususnya. Alasan tersebut yang 

kemudian membuat penulis ingin menganalisa politik lokal di Banten. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang penulis jabarkan, maka penulis memberi judul 

“PRAKTIK POLITIK KARTEL DI PROVINSI BANTEN PERIODE 2006-2014”. Untuk 

melebih memperluas kajian tentang politik lokal di Indonesia pada umumnya dan di Banten 

pada khsusnya. Hemat penulis penting sekali tema ini untuk dibahas mengingat Indonesia 

masih jauh dari kata ideal di dalam konteks demokrasi baik tataran nasional ataupun daerah. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemamparan peneliti pada Latar Belakang tersebut, maka memunculkan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana  praktik politik kartel bekerja di provinsi Banten? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Kajian mengenai Politik Kartel di dalam ranah politik lokal sebenarnya merupakan 

sebuah kajian baru, walaupun banyak tulisan atau karya ilmiah yang telah membahasnya, akan 

tetapi secara eksplisit karakteristik setiap pola kartel berbeda. Melihat partai politik sebagai 

instrumen negara yang memainkan peran di dalam ranah politik lokal merupakan hal penting 

terlebih di dalam politik lokal : 



1. Mengetahui bagaimana bentuk politik kartel bekerja di dalam arena elektoral, parlemen 

dan pemerintahan 

2. Membuktikan bahwa pasca Pilkada partai politik sudah tidak lagi berkompetisi. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang membuat politik kartel terjadi di provinsi Banten 

4. Memberikan gambaran tentang perkembangan partai politik di Provinsi Banten 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh 

peneliti dengan dilakukannya penelitian ini ada dua. yaitu berupa manfaat akademis dan 

manfaat praktis yang meliputi. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a) Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai refrensi baru mengenai 

demokratisasi di tingkat lokal. 

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber wawasan keilmuan studi 

mengenai politik kartel di ranah politik lokal. 

c) Hasil penelitiam ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar ataupun bahan 

perbandingan bagi peneliti yang akan mengangkat studi tentang dinamika politik kartel 

di ranah politik lokal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Sebagai salah satu bahan refrensi ataupun bahan pertimbangan bagi kalangan akademis 

mengenai kajian studi mengenai politik kartel, serta memberikan perbedaan analisis 

bagi kalangan akademis mengenai perkembangan demokratisasi di tingk at lokal. 

b) Untuk memberikan gambaran yang nyata, untuk masa-rakyat di Banten tentang bahaya 

nya praktik-praktik kartel. 



c) Sebagai gambaran untuk partai politik tentang keburukan pola-pola kartel di dalam 

arena elektoral, legislatif dan pemerintahan 

d) Kritik terhadap partai-partai Politik di Banten yang cenderung sudah tidak memiliki 

Ideologi yang jelas. 

e) Sebagai bahan acuan ataupun refrensi kalangan akademis dalam mengkaji studi politik 

kartel di ranah politik lokal. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan komponen penting dalam penelitian kali ini karena 

mencakup tentang logika kartel sebagai pisau analisa yang digunakan dalam membedah 

Pilkada di Provinsi Banten. Sejauh mana praktik-praktik kartel terjadi di dalam ranah arena 

persaingan menjadi hal acuan dalam penggunaan teori kartel politik. Kemudian penulis 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber sebagai alat bantu penulis 

dalam penelitian kali ini, mengenai demokratisasi di Banten maupun tentang pehamahan 

Politik lokal.  

Selain itu penelitian terdahulu juga menjadi salah satu acuan penulis untuk 

membedakan penelitian ini dari penelitian yang sudah ada. Dengan begitu khazanah perihal 

Politik lokal dan Demokratisasi di Banten lebih menarik untuk dibaca dari berbagai macam 

sudut pandang. Di dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan memulai nya dengan pemaparan 

penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teoritik dari politik kartel serta di akhiri 

dengan alur pikir penulis untuk dapat menjawab persoalan yang terjadi di Provinsi Banten. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis diawali dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Syarif Hidayat(2008) yang diberi judul “Shadow State? Bisnis dan Politik di Banten” 

dalam forum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tujuan dari penelitian ini adalah 

guna melacak sejauh mana intervensi dari kekuatan informal dalam pengaturan pemerintahan 

kekuasaan di Banten. Di mulai dari proses pemilihan kepada daerah hingga pada pembagian 

proyek-proyek infrastruktur. Dengan bertitik fokus pada kegiatan politik yang dilakukan aktor 

jawara-pengusaha yang dalam hal ini tercermin oleh TB. Chasan Sochib. Hal yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah relasi kekuasaan di dalam pemerintahan pasca 



runtuhnya rezim orde baru. Selain itu karena melihat geliat aktivitas yang dilakukan para 

jawara yang ternyata dalam kasus Banten merangkap menjadi pengusaha. 

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaanya dalam melacak strategi dari 

Aktor politik di dalam arena pemilihan Gubernur, Legislatif dan Pemerintahan. walaupun 

penelitian ini berbicara lebih jauh sampai pengaturan pembagian proyek-proyek infrastruktur. 

Dengan menggunakan kerangka teoritis informal economy Barbara-Harris White penelitian ini 

menggunakan pendekatan Social Structure of Accumulation (SSA). Yang melacak struktur 

sosial sebagai bagian dari faktor determinan bagi akumulasi ekonomi dalam konteks politik. 

Yang paling jelas membedakan dengan penelitian ini adalah penggunaan logika kartel 

sebagai strategi melegitimasi kekuasaan aktor dominan. Berangakat dari perkembangan selama 

pemilihan gubernur pola-pola lama menggunakan kelompok-kelompok kekerasan sudah mulai 

ditinggalkan oleh aktor-aktor politik di Banten. Saat ini penggunaan kelompok kekerasan 

seperti jawara sudah mulai ditinggal kan hal tersebut seiring dengan cepatnya perkembangan 

media yang sangat mudah melacak dan menggiring opini publik, para aktor pun meninggalkan 

intimidasi-intimidasi dengan kelompok kekerasan, Oleh karena itu penting bagi penelitian kali 

ini menggunakan kerangka teori kartel di dalam arena Pilkada, legislatif dan pemerintahan di 

Banten. 

 Penelitian yang kedua adalah karya Rofiq Afriatna(2016) dalam rangka penyelesaian 

tugas akhir kuliah di dalam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakar ta. Penelitian 

yang berjudul “Dinamika Patronase Politik Jawara di Banten” di latarbelakangi oleh 

keberhasilan Ratu Atut Choisiyah menguasai Banten dengan dukungan penuh dari para Jawara, 

memposisikan Jawara sebagai aktor yang memiliki relasi dengan masyarakat sehingga peran 

Jawara menjadi sentral di dalam politik, terlebih karena aktifitasnya yang mampu 

mengantarkan Ratu Atut Choisiyah menjadi Gubernur selama dua periode. 



Dengan meminjam istilah teori yang di jabarkan Max Weber soal Charismatic dan 

Given yang bersumber dari kekuasaan ilahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Aktor 

yang kemudian membentuk pola patron-klien. Melalui telaah keislaman melalui konsep 

Imamah penelitian ini mencoba membuktikan bahwa sumber kekuasaan yang di dapat Jawara 

merupakan sebuah pola legitimasi dari budaya yang selama ini melekat di dalam masyarakat 

Banten. Sehingga dalam posisi tertentu Jawara mampu memberikan sebuah rasa nyaman 

melalui sumber kekuasaanya dan di lain hal Jawara mampu membawa masyarakat mengikuti 

pilihanya, selain karena alasan memiliki kekerasan, akan tetapi ada sumber-sumber kekuasaan 

lain yang seolah-olah bersumber langsung dari sang ilahi. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang berbeda. Penelitian yang 

saat ini dilakukan penulis memiliki titik berat pada aktor sosial yang dalam hal ini adalah partai 

politik. Menitiberatkan pada strategi atau cara aktor politik dalam melanggengkan 

kekuasaanya. Dengan teori dan pendekatan yang berbeda, penelitian ini hanya berfokus pada 

relasi antara Jawara dan Masyarakat yang kemudian membentuk pola keterikatan yang dalam 

hal ini disebut patron-klien. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Asep Muslim, Lala M. Kolopaking, Arya 

H.Darmawan, Endriatmo Sutanto (2015). Dengan judul “Dinamika Peran Sosial Politik 

Ulama dan Jawara di Pandegelang Banten”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

dinamika yang terjadi antara aktor lokal yang memiliki dominasi dan kepercayaan kuat dari 

masyarakat yang dalam konteks Banten ada pada diri Ulama dan Jawara. Relasi antara ulama 

dan jawara menjadi hal yang utama dalam melatarbelangi penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan marxis soal relasi kekuasaan diantara ulama dan jawara dengan alat 

analisa patron-klien Scott. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif penelitian ini 

menjadi penting untuk penulis dalam melihat relasi kekuasaan antara kedua aktor kuat lokal 

Ulama dan Jawara yang selama ini menjadi aktor utama di dalam proses kehidupan politik. 



Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang hanya 

berfokus pada dua aktor, dalam hal ini aktor individu Jawara dan Ulama. Sedangkan di dalam 

penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus pada interaksi antar partai. Memiliki 

metode yang sama kualitatif, akan tetapi penulis menggunakan metode analisis-deskriptif, yang 

memungkinkan untuk menganalisa serta menarasikan hasil-hasil temuan yang ada di lapangan. 

Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Teguh Badru Salam (2016), dengan judul 

penelitian “Sustainibilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Choisiyah di Banten”. Di 

latar belakangi dengan aktifitas politik yang dilakukan sosok karismatik(Re : Jawara) tercermin 

di dalam diri TB. Chasan Sochib. Yang menempatkan anaknya Ratu Atut Choisiyah menjadi 

wakil Gubernur pertama. Dilanjutkan dengan menjadi Gubernur pada periode selanjutnya 

hingga akhirnya dijadikan tersangka oleh KPK karena tersandung kasus suap. Penelitian ini 

melihat pola pembangunan politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga TB. Chasan Sochib 

yang kemudian dilanjutkan oleh Ratu Atut Choisiyah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

kemudian strategi menempatkan keluarga di dalam sektor pemerintahan menjadi sebuah cara 

dalam melegitimasi kekuasaan dan juga sebagai sarana mencari keuntungan politik melalui 

proyek-proyek pembangunan di Banten. 

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh 

Talcott Parson. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan 

(Field Research) mendapatkan data melalui observasi dan wawancara. Sifat dari penelitian ini 

adalah analitik deskriptif, dengan pengumpulan data, mengklasifikasi, menggambarkan dan 

menganalisis data secara komperhensif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

penelitian yang sedang dilakukan. Dengan memasukan teori politik etika islam penelitian ini 

sangat memiliki sentuhan terhadap nilai-nilai religiulitas yang dalam hal ini tercermin di dalam 

agama Islam.  



TABEL 2.1 (Penelitian Terdahulu) 

NO Judul Penelitian Metode Deskripsi penelitian 

1. Syarif Hidayat (2008),  

“Shadow State ? Bisnis dan 

Politik di Provinsi Banten” 

Kualitatif 

(Analitik-

Deskriptif) 

Penelitian ini mengkaji aktor 

politik yang berada diluar 

pemerintahan dan mengatur 

pemerintahan di Banten untuk 

kegiatan Bisnis pribadi. Dengan 

metode kualitatif menelitian ini 

menggunakan teori Informal 

Economy Barbara Haris White 

dengan pendekatan Social 

Structure Accumulation (SAA), 

Yang melacak struktur sosial 

sebagai bagian dari faktor 

determinan bagi akumulasi 

ekonomi.  

2. Roriq Afriatna (2016). 

“Dinamika Patronase 

Politik Jawara di Banten”  

Kualitatif Penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana ini 

menggunakan pendekatan Aktor 

yang dalam hal ini adalah sosok 

Jawara. meminjam istilah teori 

yang di jabarkan Max Weber soal 

Charismatic dan Given yang 

membentuk pola relasi antara 



masyarakat dan Jawara yang 

kemudian membentuk pola 

patron-Klien. Penelitian ini juga 

menggunakan konsep keislaman 

beruapa Imamah. Penelitian ini 

mencoba membuktikan bahwa 

sumber kekuasaan dari para 

Jawara terbentuk dari nilai-nilai 

budaya. 

3. Asep Muslim, Lala M. 

Kolopaking, Arya 

H.Darmawan, Endriatmo 

Sutanto (2015). Dengan 

judul “Dinamika Peran 

Sosial Politik Ulama dan 

Jawara di Pandegelang 

Banten” 

Kualitatif 

(Analitik-

Deskriptif) 

Penelitian ini memiliki fokus pada 

dua aktor yang selama ini 

memiliki pengaruh penting di 

masyarakat Banten, penelitian ini 

mengkaji soal hubungan relasi 

antara ulama dan jawara di 

Banten. Dengan pendekatan 

marxis soal relasi kekuasaan, 

pendekatan ini menggunakan teori 

Patron-Klien yang dijabarkan oleh 

Scott. Fokus penelitian ini hanya 

di Kabuaten Pandegelang. 



4. Teguh Badru Salam (2016),  

“Sustainibilitas 

Pembangunan Politik 

Dinasti Ratu Atut Choisiyah 

di Banten” 

Kualitatif Penelitian ini menggunakan teori 

fungsionalisme struktural yang 

dikemukakan oleh Talcott Parson. 

Penelitian ini juga menggunakan 

teori etika politik Islam. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk 

melihat strategi dari TB. Chasan 

Sochib dalam membangun dinasti 

politiknya dan ingin melihat cara 

bagaimana dinasti politik di 

Banten tetap berdiri pasca 

meninggalnya TB.Chasan Sochib. 

Sumber Hasil Olahan Penulis (2017) 

Berdasarkan hasil pemaparan studi terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

dengan tema politik kartel masih baru dan belum pernah dilakukan dalam konteks politik lokal 

di provinsi Banten. Oleh karena itu penulis mengambil judul “MembongkarnPraktik Politik 

Kartel di Provinsi Banten Periode 2006-2014”. Karena dari pemaparan penelitian terdahulu 

hanya memiliki fokus pada aktor individu berupa Jawara ataupun TB. Chasan Sochib. Penulis 

ingin mengkaji interaksi antar partai politik di dalam ranah politik lokal di Banten, penulis 

memiliki dugaan bahwa partai-partai politik yang seharusnya memiliki prinsip dan cita-cita 

untuk kebaikan Provinsi Banten sudah meninggalkan prinsip dan idenya tersebut pasca Pilkada 

berakhir. Hal ini yang kemudian membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui logika 

politik kartel, dengan pendekatan partai-partai politik yang ada di Banten.  

Penulis ingin melihat cara lain yang digunakan rezim penguasa dalam melanggengkan 

kekuasaanya di Banten. Salah satu cara menurut hemat penulis dengan menggunakan pisau 



analisa politik kartel. Walaupun penulis menyadari dalam hal ini proses politik kartel di Banten 

tidak selamanya ideal, akan tetapi pada saat ini hal tersebut cenderung dilakukan oleh partai-

partai politik di Provinsi Banten. Pasca Pilkada semua partai politik tidak lagi mempertahankan 

persainganya, bahkan partai politik yang kalah dalam Pilkada ikut bagian dalam mendukung 

pemerinatah. 

2.2 Kerangka Teoritik 

 

Peneliti menggunakan politik kartel sebagai unit analisis Politik lokal di Banten. 

Memperhatikan pola koalisi yang di bentuk partai-partai dan derajat persaingan pasca pilkada. 

Secara eksplisit memang perilaku partai politik di Banten belum banyak mendapatkan 

perhatian khusus. Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk menggunakan Politik kartel 

sebagai unit analisis. Hal tersebut menjadi berdasar karena terbukti sejak awal pemilihan 

gubernur di Banten selalu partai-partai besar berhasil melakukan koalisi dan membentuk 

koalisi yang besar, Selain itu menarik juga untuk melihat sejauh mana partai-partai lain 

memegang teguh prinsip nya di dalam arena legsilatif dan pemerintahan. 

2.2.1 Kartelisasi Politik  

 

Memahami politik kartel tentu saja tidak bisa hanya sebatas melihat konteks yang 

kemudian hadir di permukaan. Karena jauh dari itu  kemunculan politik kartel sangat berkaitan 

dengan sistem demokrasi yang saat ini dipilih Indonesia. Demokrasi di Indonesia selalu 

dinarasikan adalah sistem terbaik yang menjamin hak-hak sipil dalam menentukan sikap 

politiknya, entah dipilih atapun memilih. Keberhasilan demokrasi di Indonesia selalau 

dikaitkan dengan keberhasilan sebuah penyelenggaraan mekanisme demokrasi yaitu Pemilihan 

langsung (Pemilu). Pada akhirnya semua masyarakat percaya bahwa Pemilu merupakan satu-

satunya bentuk terjaminya hak-hak sipil di dalam tatanan demokrasi. 



Kesimpulan sederhana tentang  perkembangan demokrasi di Indonesia adanya telah 

sampai  pada perubahan gerak yang mulanya berawal dari hal-hal substansial, berupa jiwa, 

kultur dan ideologi demokratis. Ke arah variabel pilihan politik, yakni persoalan menciptakan 

sebuah prosedur demokrasi (Mas’oed 2003: 9-12). Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan 

sebuah gagasan besar dari seorang teoritikus yang bernama Joseph A. Schumpeter (1942), Ia 

mengatakan bahwa “Democracy is a Political Method” demokrasi selalu berkaitan dengan 

pengaturan kelembagaan untuk keputusan-keputusan politik dalam ranah legislatif dan 

administratif1. Artinya Schumpeter berusaha memberikan penjelasan yang sederhana soal 

demokrasi. 

Joseph A. Schumpeter menempatkan masyarakat hanya dalam tujuan untuk 

menghasilkan sebuah pemerintahan atau badan intermediary yang pada giliranya akan 

menghasilkan badan eksekutif nasional2. Schumpeter sangat menginginkan sebuah iklim 

kompetisi dalam proses demokrasi yang kemudian akan membentuk sebuah pemerintahan 

yang demokratis dipilih langsung oleh rakyat dan akan kembali lagi untuk rakyat. Pengaturan 

dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi menjadi hal mutlak di dalam konsepsi demokrasi 

schumpeterian ini. Schumpeter juga percaya dalam sebuah proses pemilu akan terjadi sebuah 

iklim persaingan yang demokratis dan ketat, dimana semua masyarakat pada dasarnya berhak 

dipilih ataupun memilih dengan aturan yang dibuat seadil-adilnya3. 

Partai politik menjadi sangat penting dalam perkembangan demokrasi kontemporer 

dan krusial sebagai manifestasi atas pluralisme politik. Hal ini disampaikan oleh Biezen (2003) 

sebagai berikut:  

                                                           
1 Joseph A. Schumpeter. “Capilatism, Socialism dan Democracy”. 2013. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm 397. 
2 Haryanto. “Klanisasi Demokrasi” 2014. Yogyakarta, PolGov. Hlm 187. 
3 Opcit. Hlm 400. 



“Partai memiliki sebuah fungsi yang penting sebagai saluran guna 

mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di dalam kelompok masyarakat 

ke dalam sistem politik; mereka memobilisasi dan mensosialisasi hal-hal politik 

yang bersifat umum, khususnya pemilihan umum; dan mereka mengonstitusikan 

mesin inti dari artikulasi dan agregasi kepentingan sosial. Partai politik lebih jauh 

lagi mengisi sebuah peran penting dalam rekrutmen elit politik dengan menominasi 

dan melakukan seleksi atas kandidat untuk jabatan publik; mereka cukup esensial 

sebagai organisasi pemerintah, dan menampilkan sebuah fungsi penting terkait 

pembuatan kebijakan dengan membuat keputusan-keputusan politik, kemudian 

mengimplementasikannya ke dalam praktik politik.” 

Untuk menjalankan segala aktivitasnya barang tentu partai politik membutuhkan sebuah 

saluran pendanaan yang baik (Bolleyer 2006). Salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik 

adalah dengan mengisi ruang-ruang di dalam negara baik sebagai eksekutif maupun legislatif, 

Strategi utama yang dikerjakan oleh partai politik adalah membuat peraturan ataupun 

kebijakan, yang esensinya adalah menggunakan subsidi negara menjadi sumber material dan 

finansial untuk kepentingan partai(Mair 1994).  Hal ini yang mendasari munculnya praktik-

praktik kerja sama antar partai yang dampaknya tidak akan menguntungkan bagi masyarakat 

luas. Yang menjadi soal bukanlah dana resmi yang dialokasikan untuk partai politik, akan tetapi 

pencarian rente yang dilakukan partai politik yang menjadi masalah utama. 

Politik kartel merupakan studi yang mungkin masih terdengar samar-samar. Dalam kajian 

politik belum banyak peneliti yang mengembangkan teori kartel. Karya besar Kursridho 

Ambardi (2009) dalam konteks elektoral, legislatif dan pemerintahan  di Indonesia menjadi 

yang paling serius menggunakan logika kartel sebagai unit analisis. Dalam kaidah ilmu 

ekonomi studi tentang kartel sudah menjadi kajian yang menarik, secara eksplisit ilmu ekonomi 



mengartikan kartel sebagai sebuah sindikat atau monopoli4. Yang dipisahkan dari pasar, sebab 

kehadiran kartel berpotensi merusak pesaing (kompetitor) (Studwell, 2007:10). Dengan 

meminimalisir persaingan atau bahkan meniadakan persaingan diantara para pelaku ekonomi. 

Tentu saja dalam politik hal tersebut menjadi sebuah narasi yang berbeda sesuai dengan 

konteks, akan tetapi pada intinya tetap untuk meminimalisir persaingan dan bahkan 

meniadakan sebuah iklim kompetisi diantara aktor-aktor politik. 

Perkembangan partai-partai dalam periode pasca rezim otoritarianisme mulai mengarah ke 

dalam bentuk kerja sama (baca : kartel). Dalam memaknai model partai kartel Katz dan Mair 

(1995) memberikan penjelasan yang jelas tentang pergeseran pola dari partai yang semakin 

lama bergerak memanfaatkan institusi-insitusi negara beserta kelengkapanya dengan pola kerja 

sama diantara mereka5. Pola kerja sama diantara partai-partai yang awalnya bersaing secara 

ketat berdasarkan basis identitas, menjadi hilang karena kesadaran partai akan pentingnya 

sebuah kerja sama yang mengakomodir dan memperbolehkan segala kemungkinan terjadi 

untuk ada dalam ranah politik tertentu. Logika sederhana dari partai kartel adalah mampu 

mengakomodir dan mampu membentuk pola kerja sama sekalipun secara normatif mereka ada 

diantara pandangan yang berbeda tentang sebuah negara. 

Partai kartel yang dikarakterisasi oleh interpenetrasi partai dan negara, dan juga oleh pola 

kolusi antar partai. Dalam pengertian ini, mungkin lebih tepat untuk membicarakan 

kemunculan partai kartel, karena perkembangan ini bergantung pada kolusi dan kerjasama 

antara pesaing yang nyata, dan pada kesepakatan yang perlu, memerlukan persetujuan dan 

kerja sama semua, atau hampir semua. Koalisi yang luas pada dasarnya akan memudarkan 

posisi partai oposisi, baik yang benar-benar menyatakan oposisi atau yang hanya nampak 

                                                           
4 Dan Slater. “Indonesia’s Accountabillity Trap : Party Cartels and Presidential Power Aafter Democratic 

Transition”. 2004. Chicago, Uchicago Publishing Journal. Hlm 5. 
5 Richard Katz dan Peter Mair. “Changing Model of Party organization and party democracy : the emergence 

of the cartel party”. 1995. London, SAGE Publication vol 1. Hlm 17. 



dalam retorika belaka, bukan tidak mungkin oposisi pun akan menjadi pendukung di lain 

waktu. Logika kartel sangat identik dengan pilihan rasional, yang dalam konteks partai politik, 

lebih mengedepankan unsur-unsur yang menguntungkan untuk mempertahankan kekuasaan, 

sekalipun nilai-nilai Ideologi menjadi hal yang pertama kali di hilangkan. Kolusi, yang jelas 

merupakan elemen penting dalam argumen kartel, menjadi lebih mudah ketika taruhannya 

kompetisi berkurang6. 

Konsep "partai kartel" pertama kali diusulkan sebagai sarana untuk menarik perhatian pada 

pola kolusi atau kerjasama antar partai dengan meminimalkan sebuah persaingan, dan sebagai 

pembuktian bahwa dengan adanya institusi negara hal tersebut tidak akan mengganggu pola 

kartel. Bahkan dalam hal ini institusi negara dan konsep pemilihan umum secara langsung oleh 

negara menguatkan logika kartel. partai semakin menjadi bagian negara, dan semakin terhapus 

dari masyarakat (Lihat Gambar 1) , dan situasi baru ini mendorong partai, atau bahkan 

memaksa mereka, untuk bekerja sama satu sama lain (Katz dan Mair : 2009). 

 

Bagan 2.1 (Pola Pergeseran Partai Politik) 

 

                                                      --------- 

 

Sumber Gambar : Katz dan Mair (1995) 

 

                                                           
6 Richard Katz dan Peter Mair. “The Cartel Party Thesis : a Restatement”. 2009. London, SAGE Publication. 

Hlm 754. 
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Dalam konteks Eropa, Katz dan Mair melihat ini sebagai masalah pembangunan 

akuntabilitas demokratis7. Karena demokrasi di artikulasikan sebagai proses stabilitas bukan 

proses perubahan sosial, oleh karena itu di dalam sebuah iklim persaingan antara partai tidak 

ada yang memiliki sifat jelas di dalam atau di luar pemerintahan, tapi ketakutan untuk tidak 

dipilih oleh para pemilih juga dilihat sebagai hal utama bagi aktor politik untuk bersikap 

responsif terhadap warga negara. Hal tersebut sangat bertentangan dengan logika dari 

demokrasi Schumpeterian yang menggambarkan demokrasi adalah sebuah pola kompetisi 

yang ideal dalam memaknai demokrasi.  

Perbedaan paling jelas antara model partai yang berbeda - partai elit, partai massa, Catch 

all party, dan partai kartel - memperhatikan konteks sosial dan politik tertentu di mana masing-

masing partai ini muncul dan  dapat diidentifikasi dengan periode waktu yang berbeda. Dengan 

memperhatikan kebutuhan dan perkembangan di dalam sebuah sistem demokrasi, partai kartel 

muncul sebagai bentuk yang paling baru. Identifikasi berdasarkan waktu, menunjukan gejala-

gejala kolusi antar partai yang mencoba memanfaatkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang 

dipilih oleh negara. Kartel mampu beradaptasi dengan konteks dan perkembangan demokrasi, 

karena sebuah sistem demokrasi identik dengan hadirnya saluran yang dapat menjadi sarana 

dalam menjamin hak-hak warga negara hal tersebut tentu saja partai politik. “Tidak ada 

demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai” (Clinton Rossiter) hal tersebut yang 

kemudian menjadikan posisi partai politik menjadi sangat penting dan hal tersebut juga yang 

kemudian membuka peluang untuk partai-partai merubah dirinya menjadi partai dengan logika 

kartel.  

Partai kartel seperti yang juga dikatakan oleh Wolinetz (dalam Pamungkas, 2011), yaitu 

memiliki tujuan untuk mencari-jabatan (office seeking). Sehingga interaksi antar partai dalam 

                                                           
7 Dan Slater. “Indonesia’s Accountabillity Trap : Party Cartels and Presidential Power Aafter Democratic 

Transition”. 2004. Chicago, Uchicago Publishing Journal. Hlm 6. 



melakukan koalisi baik di arena pemilu ataupun legislatif hanya sebatas mempertimbangkan 

untung dan rugi. Pola baru juga muncul dalam perekrutan elit-elit partai, rekrutmen elit partai 

sudah mulai dilakukan dari dalam struktur negara (birokrasi). Partai politik berusaha 

mengambil pejabat-pejabat yang memiliki  jabatan strategis untuk menjadi anggota baru partai. 

Hal ini dapat dipahami selain karena partai sangat bergantung pada institusi negara, tetapi juga 

tujuan partai yang ingin memertahankan kekuasaannya di dalam struktur negara.  

Katz juga melihat dalam proses rekrutmen di dalam partai-partai yang menggunakan 

logika kartel. Rekrutmen politik yang di gambarkan Katz adalah cenderung tertutup dan fokus 

pada kandidat yang sangat memiliki potensi kemenangan dengan modal-modal yang dimiliki. 

Proses tersebut sangatlah tidak mencerminkan sebuah nilai-nilai demokratis. Partai-partai 

cenderung menutup pintu untuk orang lain atau bahkan terhadap kadernya sendiri. Hal tersebut 

wajar terjadi karena partai-partai dengan logika kartel senantiasa mencari survivalitas di dalam 

sebuah sistem negara yang mapan.  

Hal lain untuk menguatkan argumentasi tentang logika kartel adalah cara dalam proses 

memenangi elektoral. Secara ideal digambarkan dengan partisipasi massa atau anggota, yang 

kemudian polanya berubah menjadi marketing media, dengan karakter padat modal. Saluran 

organisasi massa, perserikatan buruh, perkumpulan tani dan nelayan menjadi hal yang tidak 

memiliki nilai di mata partai dengan logika kartel. Partai dengan logika kartel lebih memilih 

terbitnya surat kabar di media-media mapan dengan proses penuh “pesanan” sesuai kebutuhan 

partai. Pola yang terjalin akan membuat partai-partai dekat denga media-media dan mampu 

memanfaatkanya dengan baik (Katz dan Mair, 1995). Seperti yang dikatakan Katz dan Mair 

(2009:755) sebagai berikut:  

“The election campaigns that are conducted by cartel parties are capital-intensive, 

professionalized and centralized, and are organized on the basis of a strong reliance 



on the state for financial subventions and for other benefits and privileges. Within the 

party, the distinction between party members and nonmembers becomes blurred, in 

that through primaries, electronic polling, and so on, the parties invite all of their 

supporters, members or not, to participate in party organizational activities and 

candidate selection. Indeed, it is through participation in activities such as primaries 

that citizens become defined as supporters.”.  

Yang paling penting menurut Katz dan Mair  (1995:18-20) dalam menentukan partai 

politik ada atau tidak indikasi kartel dengan melihat pada proses kompetisi elektoral. 

kemunculan partai kartel selalu akan membuat kompetisi pemilu menjadi penuh muatan 

kepentingan. Pada yang jelas, partai jadi terlihat lebih ‘menggoda’ daripada unsur 

kompetisinya. Kemungkinan kompetisi partai akan berhenti di level lain (di luar level elektoral) 

tidak bisa dideteksi (Storm 1989, Bartolini, 2002 dalam Ambardi, 2009).    

Kartelisasi dapat di narasikan sebagai opposite of competition, yang memiliki arti sebagai 

situasi di mana partai politik meninggalkan ideologi dan perbedaan program yang digagasnya 

untuk kepentingan lain. Situasi ini menjadi nyata, menurut Katz dan Mair, karena “all major 

parties  share the same interest, that is, to maintain their collective  survival” (1995:5). 

Batasan-batasan ideologi menjadi tidak jelas, sehingga menjadi faktor utama perilaku partai. 

Hal ini berdampak pada sulitnya mengidentifikasi oposisi politik. Bukannya mewakili 

kepentingan yang berbeda dari masyarakat, sistem kartel justru membuat jarak pemisah antara 

kader, simpatisan hingga pemilih partai , serta meminggirkan penantang-penantang politik 

(Katz dan Mair, 1995).  

2.2.2 Indikator Politik Kartel 

 

Dalam melihat sistem kepartain Kuskridho Ambardi(2009) menarik setidaknya ada empat 

dimensi sistem kepartaian berbasis kartel. Hal ini yang kemudian tidak bisa dibaca dengan teori 



berbasis ideologi dan koalisi kemenangan-minimal, ambardi membedakan tiga arena 

persaingan antar patai, dalam ketiga arena tersebut partai-partai yang bercirikan kartel akan 

cenderung membentuk koalisi turah (Oversized coalition)8. Kelima dimensi yang akan 

dijabarkan berlaku sebagai indikator jenis interaksi antar partai(lihat Tabel 3) 

Tabel 2.2 

 (Dimensi Perilaku Partai dalam sistem Kepartaian Kompetitif Vs Sistem 

Kepartaian Terkartelisasi menurut Kuskridho Ambardi) 

Dimensi Sistem Kepartaian 

Kompetitif 

Sistem Kepartaian 

Terkartelisasi 

Ideologi dan Program Partai Faktor penting dalam 

menentukan perilaku partai 

Faktor yang tidak penting 

dalam menentukan perilaku 

partai 

Perilaku koalisi Cendurung membentuk 

koalisi berdasarkan ideologi 

atau program 

Longgar dan Promiscous 

dalam membentuk koalisi 

Oposisi  Ada dengan demarkasi yang 

relatif jelas 

Tidak ada 

Metode dalam menangani 

isu-isu kebijakan 

Dijalankan oleh masing-

masing partai 

Dijalankan oleh berbagai 

partai sebagai kelompok 

tunggal 

Sumber : Kuskridho Ambardi (2008), “Mengungkap Politik Kartel, Studi 

Kepartaian era Reformasi” 

 

2.2.2.1 Ideologi Menjadi Nonfaktor 

                                                           
8 Kuskridho Ambardi.“Mengungkap Politik Kartel”. 2009. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). 

Hlm 28. 



Politik Kartel sangat mengedepankan nilai-nilai pragmatisme. Sikap dan pilihan politik 

diambil berdasarkan kalkulasi untung rugi secara finansial, terutama untuk menjamin 

ketersediaan logistik partai kartel. Pada diri partai kartel, semua pihak ingin bersama-sama 

untuk mendominasi dan mengontrol sumber daya publik yang pada dasarnya untuk 

kepentingan masyarakat. Hal ini akan berdampak cukup dalam, mengingat apabila kekuatan 

kartel ini mampu memenangkan proses elektoral, lantas muncul sebuah pertanyaan. Dengan 

cara apakah kartel ini membuat sebuah kebijakan tentang sekolah gratis, subsidi keluarga 

miskin ? jika proses dalam memperebutkan kekuasaan sudah mengedepankan aspek untung 

rugi dan ketersediaan logistik partai.  

Polarisasi Ideologi yang kemudian membuat masyarkat menjadi “jinak” meminjam 

istilah Antonius Supriatma (2009). Politik kartel tidak akan mampu menyelesaikan 

permasalahan di daerah, partai-partai yang terindikasi kartel seakan-akan membuat sebuah 

fakta untuk tidak membahasnya. Partai kartel beramai-ramai mengebiri apa yang seharusnya 

menjadi agenda masyarqakat sipil sejak lama9. Inilah yang kemudian membuat jelas kenapa 

permasalahan seperti penegakan hak asasi, korupsi akan sulit terselesaikan. Ideologi menjadi 

hal yang sulit dipegang oleh partai-partai kartel.  

Menyoal interaksi antar partai di dalam arena elektoral, Ideologi menjadi nonfaktor 

dalam membentuk koalisi. Ikatan dalam membentuk koalisi tidak berdasar pada cita-cita partai 

yang tertuang dalam nilai-nilai ideologi partai. Interaksi antar partai dalam membentuk koalisi 

murni atas dasar lain, semua partai politik bertindak pragmatis untuk mencapai sebuah 

kemenangan. Tujuan akhir dari terbentuknya koalisi antar partai hanya sebatas untuk 

memenangkan calon pasangan yang di usung pada arena elektoral saja. 

                                                           
9 Antonius Supriatma. Dalam Jurnal Prisma Vol.28, no.2. “Menguatnya Kartel Politik para Bos”. 2008. Hlm 

262. 



2.2.2.2 Partai Bersifat Serba Boleh (Promiscuous) 

Hal inilah yang kemudian membentuk pola koalisi besar, yang tidak ada pembeda 

batasan Ideologi atau koalisi sembarangan (promisuous in making coalition). koalisi yang 

dibangun pun cenderung bersifat serba boleh (promiscuous) dan turah (oversized) disertai 

penuh muatan kepentingan10. Sebagai contoh apa yang membedakan antara PKS dan PPP yang 

merupakan partai Islam dengan partai Demokrat dan Partai Hanura ? di beberapa pilkada 

daearah partai-partai tersebut mampu menjadi rekanan koalisi. Satu hal yang sekiranya 

menyatukan mereka yakni kebutuhan besar untuk mendapatkan dana-dana politik dari negara 

dan kebutuhan ini jauh lebih penting daripada perbedaan ideologi maupun prinsip politik.  

Politik Kartel politik adalah sistem kolutif yang sangat mengabaikan masyarakat. Pada 

kartel politik, yang terjadi di level elit yakni inklusi atau saling mengakomodasi diantara satu 

sama lain demi mendapatkan sumberdaya kekuasaan dan ekonomi. Sedangkan bagi rakyat 

adalah eksklusi atau pengabaian, menjadikan masyarakat hanya sebatas pemilih dan 

memberikan pendidikan politik hanya pada tataran mencoblos. Partai dalam lingkaran kartel 

tidak akan mendengarkan aspirasi rakyat, sepanjang partai bisa menikmati kekuasaan bersama 

partai lainnya. dalam kartel politik yang paling dirugikan adalah rakyat. Kebijakan yang 

dilahirkan untuk rakyat nantinya akan bersumber dari kompromi para elit dengan 

menempatkan uang  dan berbagi jabatan sebagai prefensi, bukan dari kompromi antara elit 

pemerintah, antara partai pemerintah dan oposisi, dan antara masyarakat sebagai evaluator 

kinerja. Dalam hal isu-isu krusial yang ada di dalam masyarakat akan semakin terabaikan 

dengan sikap tutup mulutnya para elit hasil politik kartel. 

2.2.2.3 Menghilangkan Oposisi 

                                                           
10Opcit. Hlm 28. 



Politik kartel akan cenderung membuat ketidakjelasan posisi dari partai politik. 

Oposisi menjadi hal yang sulit di baca di dalam sebuah iklim politik kartel. Partai-partai yang 

menjadi lawan politik kartel, belum tentu menjadi oposisi. Sekiranya ada sikap partai yang 

menyatakan oposisi, hal tersebut hanya bentuk reaksioner pasca kekalahan merebutkan 

kekuasaan dengan kekuatan kartel. Partai yang tidak mendukung tentu saja tetap akan 

membutuhkan dana-dana baru untuk aktivitas politiknya, hal inilah yang kemudian 

dimanfaatkan kekuatan kartel untuk memasukan partai yang menjadi lawan kedalam kekuatan 

kartel. Bisa jadi itu hanya soal menunggu waktu dan giliran untuk sama-sama masuk ke dalam 

pemerintahan.  oleh karenanya persaingan antar partai tidak benar-benar hadir, dan 

ketidakjelasan oposisi menjadi karakter politik kartel. 

 Mengandalkan aturan atau regulasi elektoral sebagai alat untuk menutupi pola kartel. 

Dengan jawaban-jawaban yang penuh dengan retorika partai-partai akan menjawab dengan 

pendekatan regulasi apabila ada pertanyaan kritis dari masyarakat. Sebagai contoh, kenapa 

partai-partai politik yang mendapatkan suara besar tidak memajukan calon dan bahkan memilih 

bergabung dengan kekuatan besar lainya ? pertanyaan seperti itu cukup mudah dijawab oleh 

kartel. Karena aturan baku yang menuliskan minimal 20% kursi parlemen yang dapat untuk 

memajukan calon, apabila lebih barang tentu tidak menjai soal. Bukan hanya itu saja politik 

kartel tentu akan memanfaatkan regulasi lain yang kiranya mampu mengakomodir 

kepentingan-kepentingannya.  

2.2.2.4 Partai Bertindak Sama 

Politik kartel akan berusaha melakukan kerjasama antar semua partai untuk aturan 

perundang-undangan yang menguntungkan politik kartel saat elektoral. Mulai dari dana 

kampanye, transparansi dana kampanye hingga mekanisme dalam proses penyelidikan dana 

dari partai politik. Semua partai politik seolah-olah tidak di audit secara terbuka soal dana 



kampanye yang dimiliki, mulai dari sumber hingga cara pengalokasianya ke daerah-daerah. 

Intinya adalah dalam konteks elektoral yang tentu memiliki aturan dasar, Politik kartel akan 

berusaha bekerjasama dan memanfaatkanya agar tercipta iklim sama-sama di untungkan antar 

partai politik  

Termasuk dalam kampanye saat elektoral, partai-partai dengan ciri kartel akan 

cenderung saling kompromi di beberapa isu. Partai-partai akan bertindak layaknya satu 

kelompok tunggal dalam mengelola beberapa isu yang kiranya akan menganggu 

keberlangsungan partai-partai tersebut. Kesepatakan untuk mengelola isu secara bersama 

diantara partai kartel akan berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan penyelesaian-

penyelesaian masalah yang ada di daerahnya. Bahkan dalam bebera kondisi partai-partai ini 

dengan mudah menghilangkan isu yang sudah dibangun karena dirasa akan merugikan 

kelompok kartelnya. 

2.2.2.5 Inkonsekuensial Hasil Pemilu 

Perilaku partai-partai kartel tidak ditentukan oleh hasil menang-kalah dalam pilkada. 

Apapun hasil yang diraih tidak akan pernah mampu mendefinisikan sikap-sikap partai setelah 

elektoral selesai. Kejadian seperti ini tidak dapat mendefinisikan siapa “yang di dalam” (The 

Ins) dan siapa “yang diluar” (The outs) dalam kaitanya pemegang kekuasaan pemerintahan. 

“yang di dalam” mewakili sang pemenang dan “yang diluar” mewakili pihak yang kalah. Ciri 

persaingan yang sangat elementer. Pihak yang “di luar” akan mejadi oposisi yang berada diluar 

pemerintahan dan menjadi blok oposisi di dalam parlemen11. 

Hasil-hasil pemilu seharusnya berdampak pada perilaku partai di arena-raena 

persaingan yang lain. Dilihat dengan cara demikian, kita dapat melihat apakah suatu tingkat 

persaingan tertentu dapat diintentifikasi diseluruh arena persaingan politik. Jika hasilnya tidak, 

                                                           
11 Ibid. Hlm 28. 



berarti persaingan antar partai setekah pemilu sudah pasti tidak akan ada.secara prinsip 

tentunya ini adalah sistem kepartaian yang bukan kompetitif. Kecenderunganya sistem 

kepartaian tersebut telah berubah menjadi sistem kepartaian yang terkartelisasi12 

 

2.3 Alur Pemikiran 

 

Alur Pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan permasalahan utama yang hadir 

di dalam pemilihan Gubernur di Banten. Seperti yang dijelaskan di dalam latar belakang 

penelitian. Seperti (1)Koalisi yang tidak memiliki kekuatan ideologis, (2) Hilangnya 

Persaingan pasca Pilgub, (3) Pembagian dana APBD ke semua Fraksi, (4)Hilangnya Fungsi 

Pengawasan DPRD. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian titik awal di dalam 

penelitian soal pemilahan Gubernur di provinsi Banten. 

Dari permasalahan tersebut kemudian di analisis ke dalam logika politik kartel, yang 

kemudian membuka jalan untuk melihat perkembangan model kartel yang semakin lama 

masuk ke dalam negara dan memanfaatkannya untuk kebutuhan domestik partai. Dengan 

kerangka kejasama diantara partai-partai yang kemudian mencoba menghilangkan sebuah 

iklim persaingan diantara partai-partai. Hal ini yang membuat penulis untuk mencoba 

menggunakan logika politik kartel untuk membaca pola koalisi partai-partai di Banten. 

Terlebih lagi logika politik kartel ini di jadikan strategi baru oleh partai penguasa Golkar untuk 

terus melanggengkan kekuasaan politiknya di Banten. 

Bagan 2.2 (Alur Pikir) 

Sumber : Diolah Penulis 2017 

                                                           
12 Ibid. Hlm 26. 



PERMASALAHAN 

1.Koalisi yang tidak memiliki ikatan ideologis 
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Kartelisasi 

Politik 

PRAKTIK BEKERJA NYA POLITIK KARTEL DI PROVINSI 

BANTEN 

Karakteristik 

Politik Kartel 

Ideologi 

Menjadi Non 

Faktor 

Partai Bersifat 

Serba Boleh 

(Promiscuous

) 

Menghilangkan 

Oposisi  

Partai Bertindak 

Sama 

Infrastruktur Politik 

pendukung Politik 

Kartel 

Dominasi 

Kekuasaan TB. 

Chasan Sochib 

Ambiguitas 

Kelembagaan 

DPRD 

Lemahnya 

Masyarakat Sipil 

Inkonsekuensial 

Hasil Pemilu 

Fakta Korupsi dan 

Dinasti Politik 

Peran DPRD dalam 

kebijakan daerah 

Premanisme 

Proyek 

Bongkar 

pasang SKPD  

Dana hibah untuk 

Partai Politik 



BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, sebagai 

salah satu instrumen penulisan ilmiah. Adapun bagian tersebut terdiri dari jenis penelitian, 

fokus dan lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

sistematika penulisan. Bagian-bagian tersebut nantinya akan digunakan oleh penulis dalam 

menyusun penelitian maupun penulisan hasil penelitian ini.  Oleh sebab itu, penulis dalam bab 

ini akan memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

kualitatif. Penulis merasa bahwa metode penelitian kualitatif lebih tepat untuk mengetahui 

politik kartel bekerja dalam ranah elektoral sehingga menjadi cara bagi Partai Golkar dalam 

mempertahankan kekuasaanya. 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah kualitatif. 

Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang mencoba 

memahami suatu fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam 

laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang terjadi1. 

Metode penelitian yang dimaksud juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati2. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk menggali dan memahami 

pelaksanaan akan kebenaran yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda. Metode ini 

dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami apa yang terjadi di balik sebuah fenomena 

tertentu yang sebelumnya belum diketahui kebenarannya. Terlebih karena obyek yang 

                                                           
1 Samiaji Sarosa. “Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar”. 2012. Jakarta, PT. Indeks, Hlm. 7. 
2 Lexy J. Moleong. “Metodologi penelitian Kualitatif”. 2007. Bandung, Remaja Rosda Karya. Hlm 4. 



digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan obyek yang alamiah (natural setting), yang 

masih apa adanya, tidak dimanipulasi sedikitpun oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat 

peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah meninggalakan objek relativ sama 

atau tidak berubah sama sekali3. 

Tujuan yang ingin di dapat dalam penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha 

memahami tingkat masalah yang beragam sesuai dengan fenomena yang sedang di teliliti. dan  

kemudian menginterpretasikan dan melaporkannya sebagai sebuah fenomena yang sistematis. 

Untuk memperkuat hasil penelitian, dalam penelitian kualitatif peneliti juga berusaha 

memahami fenomena dari sudut pandang pelaku yang menjalankanya. Tujuannya adalah hasil 

pengamatan tersebut dapat saling melengkapi dan akhirnya peneliti mampu menjelaskan 

kompleksitas fenomena yang diamati tersebut dengan sebenar-benarnya4.  

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan salah satau bagian dari kualitatif yaitu 

studi kasus yang telah lama dipandang sebagai metode penelitian yang “amat lemah”. Para 

peneliti yang menggunakan studi kasus banyak dianggap melakukan “kejanggalan” dalam 

disiplin akademisnya karena tingkat ketepatannya (secara kuantitatif), objektivitas dan 

kekuatan penelitiannya dinilai tidak memadai5. Akan tetapi dalam hal ini Creswell dalam 

bukunya yang berjudul “Qualitative Inquiry And Research Design” mengungkapkan lima 

tradisi penelitian, yaitu: biografi, fenomenologi, grounded theory study, studi kasus dan 

etnografi (Lihat Gambar 3). Studi kasus masih menjadi bagian sebuah penelitian dan banyak 

ahli yang masih menggunakanya, oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan khusus pada 

studi kasus, terlebih dalam melihat sebuah fenomena di dalam permasalahan yang ingin penulis 

teliti. 

                                                           
3 Sugiyono.“Memahami Penelitian Kualitatif”. 2010. Bandung, Alfabeta, Hlm. 2. 
4 Samiaji Sarosa. “Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar”. 2012. Jakarta, PT. Indeks, Hlm 9. 
5 Robert K. Yin. “Case Study Research Design and Methods”. 1998.Washington, COSMOS Corporation. Hlm 

1. 



Bagan 3.1 (Lima Tradisi Penelitian Jhon W.Creswell) 

 

Sumber: John W.Creswell(1998) “Qualitative Inquiry and Research Design 

Gambaran di atas memberikan penjelasan bahwa fokus sebuah biografi adalah kehidupan 

seorang individu, fokus fenomenologi adalah memahami sebuah konsep atau fenomena, fokus 

suatu teori dasar adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori, fokus etnografi adalah 

sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu, dan fokus studi kasus 

adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok 

budaya ataupun suatu potret kehidupan6. Oleh karena itu, dapat di tarik kesimpulan bahwa studi 

kasus digunakan dalam penelitian ini karena studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari 

“suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu 

melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang 

“kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus 

dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. 

                                                           
6John W.Creswell. “Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition”.1998. London, 

SAGE Publications. hlm. 37-38. 

 



Dalam penelitian yang berjudul Politik Kartel dalam Pilgub provinsi Banten yang akan 

dilakukan oleh penulis, metode studi kasus digunakan karena penulis ingin meneliti lebih 

dalam tentang suatu fenomena bekerjanya Politik Kartel di dalam ranah elektoral di Provinsi 

Banten. Metode studi kasus ini penulis gunakan untuk menganalisis bagaimana proses 

bekerjanya praktik politik kartel yang terindikasi menjadi salah satu cara baru dari Partai 

Golkar dalam mempertahankan kekuasaanya. Pada penelitian ini dengan menggunakan metode 

studi kasus atau case study penulis akan menganalisa perkembangan Pilgub di Banten, proses 

Pilgub, hingga dampak yang ditimbulkan akibat adanya Politik Kartel. 

3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian 

 

Lokasi dalam penelitian ini terletak di provinsi Banten dan DKI Jakarta. Alasanya karena 

fokus penelitian penulis ada di Banten secara administrasi kantor-kantor partai politik di 

Banten berada di Kota Serang. DKI Jakarta masuk dalam lokasi penelitian karena penulis 

membutuhkan informan dari kantor-kantor pengurus pusat partai politik dan semua lokasi dari 

partai-partai tersebut berada di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memperkuat data yang akan 

penulis kumpulkan dan analisas sebagai bagian dari upaya penulis dalam menganalisa politik 

kartel di Banten. 

Dalam pendekatan studi kasus diperlukan nya batasan kasus yang disebut dengan fokusan 

masalah. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan penelitian, terperinci dan tidak menyimpang 

dari konsep awal yang telah dibuat, dengan tujuan tersebut penulis menentukan fokus 

penelitian ini berada pada dua aspek besar; penelitian ini fokus pada arena pilgub, legislatif dan 

pemerintahan dengan melakukan analisa terhadap partai-partai politik di dalam interaksinya 

sehingga dalam penelitian kali ini penulis mengetahui bagaimana kemudian politik kartel 

bekerja di ranah politik lokal Banten.  



Ada 3 poin yang diambil penulis untuk menjelaskan alasan peneliti memilih banten 

sebagai objek penelitian. Yang pertama, Banten merupakan provinsi yang identik dengan 

dinasti politik. Selama ini dinasti politik selalu dinarasikan sebagai penyebab utama masalah-

masalah di Banten tidak pernah terselesaikan. Sumber dari dinasti politik ini terletak pada 

kekuasaan dominan keluarga TB. Chasan Sochib. Mulai dari provinsi Banten terbentuk TB. 

Chasan Sochib selalu berhasil menempatkan keluarga-keluarganya menjadi pejabat tinggi di 

jajaran pemerintahan di provinisi Banten, baik tataran eksekutif, legislatif hingga posisi-posisi 

organisasi kemasyarakatan yang ada di Banten. 

Yang kedua, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran partai politik di dalam 

menyelesaikan masalah-masalah utama di Banten. Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana 

hubungan partai politik di Banten dalam kerangka persaingan. Partai politik dalam hal ini 

menjadi fokus utama. Dalam beberapa penelitian tentang Banten, fenomena di Banten selalu 

dianalisa dengan pendekatan aktor yang kemudian hanya berfokus pada keluarga TB. Chasan 

Sochib dan partai Golkar saja.  

Yang ketiga, tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Banten yang begitu tinggi membuat 

peneliti tertarik untuk melihatnya, dengan pendekatan kebijakan yang dihasilkan oleh partai 

politik sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat Banten. Selain itu Banten merupakan 

provinsi yang berbatasan langsung dengan Ibukota negara, sehingga apabila melihat 

pembangunan DKI Jakarta dan Banten, kita akan melihat sebuah fenomena yang sangat 

memprihatinkan. Pembangunan di Banten tidak merata sampai kawasan-kawasan paling dalam 

di Banten. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran partai politik di dalam kebijakan-

kebijakan di Banten. 

3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

 



Sumber data dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena digunakan untuk 

memperoleh hasil yang valid daripenelitian yang dilakukan. Data-data tersebut umumnya 

digali berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang di 

teliti. Dalam hal ini, Moleong memberikan pendapatnya bahwa7 : 

“Seumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sumber 

data yang berasal dari peristiwa yang terjadi. Sumber data yang berasal dari narasumber di 

dapatkan dengan teknik wawancara langsung. Sedangkan dalam bentuk dokumen dapat berupa 

data-data yang diperole dari instansi-instansi.” 

Kemudian sesuai dengan pejelasanya, Moleong menjelaskan sumber data yang kemudian 

dijadikan penulis sebagai acuan data8: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari kumpulan informasi yang sedang 

dilakukan dan didapat langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber 

informasi yang dicari. Data primer yang beruapa kumpulan informasi dari 

subjek penelitian tidak akan lepas dari penjelasan kata-kata dari informan utama 

seperti data hasil wawancara secara langsung. Selain itu data primer juga berasal 

dari kejadian-kejadian yang diamati secara langsung oleh penulis tantang 

perilaku dari subjek sebagai sumber informasi. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh dari subjek penelitianya. Data sekunder yang dimaksud oleh penulis 

adalah dokumentasi atau arsip yang didapat dari sumber informasi secara tidak 

langsung, baik itu yang sudah dipublikasian maupun tidak. Arsip-asrsip tersebut 

                                                           
7 Opcit. Hlm 157. 
8 Ibid. 



bisa berupa penelitian yang sudah dilakukan, peraturan daerah maupun desa dan 

sejumlah dokumen-dokumen yang menguatkan data penulis selama melakukan 

penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini mengguakan teknik pengumpulan data melalui dua metode, yaitu: 

Wawancara, Dokumentasi. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi terkait dengan penelitian ini. Mulai dari wawancara sampai dokumentasi, penulis 

menggunkan teknik tersebut untuk memperoleh kabsahan data yang dibutuhkan penelitian ini. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti. 

3.4.1 Wawancara 

 

 Teknik wawanncara dalam penelitian kali ini digunakan  untuk mengatahui informasi 

yang berujung pada informan yang sudah ditentukan oleh penulis. Lexy J.Moleong 

mendefiniskan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu9. Patton dan Moleong memberikan penjelasan 

jenis wawancara, di antaranya adalah10 : 

• Wawancara Informal 

• Pendekatan menggunakan umum wawancara 

• Wawancara baku terbuka 

Dalam teknik ini, peneliti menggunakan dua bentuk wawancara. Pertama, 

wawancara terstruktur untuk memudahkan pengumpulan data selama melakukan 

penelitian. Wawancara terstruktur bisa juga disebut wawancara distandarisasi yang 

                                                           
9 Ibid. 
10 Ibid. 



memerlukan administrasi dari satu jadwal wawancara oleh pewawancara. Tujuan untuk 

semua yang di wawancara adalah untuk memberikan secara pasti konteks yang sama 

dari pertanyaan11. Kedua, peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur, 

karena penulis ingin melakukan wawancara yang bebas, dimana penulis tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis alasanya lebih 

kepada aktor-aktor yang akan diwawancara, penulis mengantispasi apabila aktor yang 

diwawancara ingin ada bahasan secara informal. Selain itu wawancara tidak terstruktur 

membantu penulis untuk lebih dekat dengan informan sehingga dalam kondisi apapun 

informan mampu memberikan jawaban-jawaban yang jujur dan jelas tanpa ada batasan 

dan tanpa retorika-retorika yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.4.2 Dokumentasi 

 

Teknik pengumpulan data selain wawancara, penulis menggunakan teknik 

dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

memberikan bukti valid berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Nasution 

menjelaskan dokumentasi adalah catatan, doumentasi, administrasi yang sesuai dengan 

masalah yang diteliliti12. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliliti. 

Alasan peneliti menggunakan teknik ini kemudian dipaparkan oleh Guba dan 

Lincoln dalam Burhan, diantaranya adalah13 : 

a. Dokumen yang digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan 

mendorong 

b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian 

                                                           
11 Uber silalahi. “Metode penelitian sosial”. 2009. Bandung, Refika aditama. Hlm 313. 
12 Nasution. “Metodologi Research penelitian ilmiah”. 2003. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 143. 
13 Bungin Burhan.“Penelitian Kualitatif”. 2009. Jakarta, Kencana. Hlm 217. 



c. Sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks 

Menggunakan teknik ini, diharapkan penulis memperoleh substansi yang utuh dari 

penelitian yang dilakukan. Kemudian dari data yang dikumpulkan dalam teknik ini dianggap 

mampu untuk menggambarkan situasi dan kondisi ditempat penelitian. Dokumentasi tersebut 

bisa berupakan dokumen dari bahan-bahan yang dipublikasikan baik berupa peraturan daerah 

maupun bahan-bahan dokumen yang mempunyai korelasi antara penelitian yang dilakukan, 

serta foto dokumentasi maupun buku dan sumber website. Jenis dokumentasi tersebut 

diharapkan mampu memberikan keabsahan data yang akurat dalam menganalisis permasalahan 

yang ada. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini karena dalam penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sangat erat hubunganya dengan partai-partai politik dan dari beberapa penelitian 

terdahulu kombinasi antara wawancara terstrtuktur dan tidak terstruktur sangat cocok apabila 

ingin meneliti perilaku partai politik. Terlebih karena peneliti ingin mendapatkan sebuah 

penemuan dari wawancara mendalam dengan narasumber dan menjelaskan peristiwa yang 

terjadi dalam Pilgub di provinsi Banten 

Meskipun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan metode 

wawancara campuran, namun peneliti tetap menggunakan pedoman-pedoman pertanyaan yang 

lebih jelas, agar tidak ada satupun fakta atau informasi penting yang terlewat dan penelitian 

yang dilakukan lebih terarah, namun tetap dikembangkan secara bebas, tetapi arah pembicaraan 

tetap tidak boleh melompat jauh dari topic yang sedang dibahas. Adapun beberapa Informan 

yang akan yang  diwawancarai oleh penulis secara formal dan informal adalah: 

 

Tabel 3.1 (Daftar Informan) 



No. Nama Jabatan 

1. Rano Karno Gubernur dan Calon Gubernur provinsi 

Banten tahun 2017 (Kader PDIP) 

2. Jan Prince Permata Ketua DPP Partai Demokrat 

3. TB. Ace Hasan Syadzily Ketua DPP Partai Golkar dan Korwil 

Partai Golkar Provinsi Banten 

4. Billy Aris Tim Jobdesk Pemilu DPP PKB 

5. Joko Prasetyo Wasekjend DPD Partai Gerindra 

6. Sutrisno Iwantono Ketua DPP Bidang Komunikasi Politik 

Partai Hanura 

7. Dedy Rahmanta Wasekjend DPP Partai Nasdem 

8. Agus Setiawan Ketua DPW PPP 

9. Edy Soeparno Sekjend PAN 

 

Sumber : diolah Penulis 2017 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Stake mengungkapkan empat bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam 

penelitian studi kasus, yaitu:  

(1) Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta 

berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang muncul;  

(2) Interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna 

darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data 

secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna;  



(3) Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. 

Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara dua 

kategori;  

(4) Peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data, generalisasi ini 

diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri 

atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Lebih lanjut Creswell menambahkan 

deskripsi kasus sebagai sebuah pandangan yang terinci tentang kasus. Dalam studi kasus 

“peristiwa penembakan”, kita dapat menggambarkan peristiwa itu selama dua minggu, 

menyoroti pemain utamanya, tempat dan aktivitasnya. Kemudian mengumpilkan data ke dalam 

20 kategori dan memisahkannya ke dalam lima pola. Dalam bagian akhir dari studi ini kita 

dapat mengembangkan generalisasi tentang kasus tersebut dipandang dari berbagai aspek, 

dibandingkan, dibedakan dengan literatur lainnya yang membahas tentang kekerasan di 

kampus. 

Bagan 3.2 (Bentuk Analisis Data) 

Sumber: Crasswel (1991) How to Use Qualitative Methods in Evaluation 

 

Pegumpulan Kategori 

Interpretasi Langsung 

Membentuk Pola 

Generalisasi Naturalistik 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menjelang Pemilihan kepala daerah tahun 2011, kabar duka datang dari keluarga Gubernur 

Ratu Atut Choisiyah. Gubernur pertama yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung 

itu harus merelakan kepergian Ayahnya TB. Chasan Sochib, seorang tokoh pengusaha-jawara 

sekaligus politisi senior partai Golkar. Kepergian TB. Chasan Sochib tentu saja akan banyak 

mempengaruhi dinamika politik di provinsi Banten. Karena TB. Chasan Sochib merupakan 

aktor yang selama ini ada di belakang keberhasilan Ratu Atut Choisiyah. 

Dinasti Rawu, begitulah sebutan untuk jaringan keluarga TB. Chasan sochib yang berhasil 

menjadi kekuatan politik terbesar di Banten. Dalam kasus Provinsi Banten, praktik dinasti 

politik memperlihatkan gejala proliferasi sampai ke luar arena kekuasaan formal1. Sejumlah 

anggota keluarga dan kerabat Gubernur Ratu Atut Chosiyah menempati banyak asosiasi dan 

organisasi di provinsi Banten. Mulai asosiasi bisnis Kamar Dagang dan Industri (Kadin), partai 

politik (Partai Golkar), organisasi keagamaan, organisasi pemuda(Karang Taruna dan KNPI), 

organisasi olahraga, organisasi pendekar (PPPSBBI), hingga organisasi sosial budaya.  

Melalui jaringan kekuasaanya di tingkat pusat, TB. Chasan sochib berhasil mendirikan 

Kadin merangkap menjadi ketua. TB. Chasan Sochib (Jawara Banten dan Politisi Senior 

Golkar) sejak proses awal pendirian Banten memang memliki peran yang besar, peran tersebut 

terlihat dibelakang layar2 karena jaringan kekuasaan yang dimiliki TB. Chasan Sochib 

ditingkat pemerintah pusat. Kemenangan-kemenangan yang di dapatkan keluarganya dalam 

                                                           
1 Agus Sutisna. “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut 

Chosiyah”. 2017. Semarang, Unnes Jornal. Hlm 102. 
2 Syarif Hidayat.“Shadow State ? Bisnis dan Politik di Banten”. 2008. Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia. 

Hlm 281. 



mengisi ruang-ruang kekuasaan di provinsi Banten tidak terlepas dari campur tangan TB. 

Chasan Sochib. 

Pada Pilgub yang kedua di Banten tahun 2006 Partai Golkar menjadi rezim penguasa. 

Melihat kemenangan yang diraih, cukup menarik untuk peneliti mengamati faktor apa saja 

yang kemudian mempengaruhi kemenangan tersebut dan sejauh mana partai politik berperan 

dalam  mengantarkan Ratu Atut Choisiyah Sebagai Gubernur dan yang terpenting adalah 

melihat posisi dari partai politik yang kalah dalam Pilkada. Kemenangan partai Golkar 

merupakan faktor penting fase awal berkuasanya Ratu Atut Choisiyah. Pada masa 

pemerintahan sebelumnya Ratu Atut menjabat sebagai wakil Gubernur, kemudian di 

untungkan dengan kasus Korupsi Gubernur Djoko Munandar, sehingga secara otomatis Ratu 

Atut Choisiyah menggantikan posisi  Gubernur. Kasus Djoko Munandar pun memberikan 

sebuah gambaran tersendiri tentang peran dan interaksi antar partai politik pasca Pilkada. 

Sesuai  Keputusan Presiden Nomor 169/M/Tahun 2005 tentang pencopotan Gubernur 

Banten Djoko Munandar yang di duga melakukan tindak pidana korupsi dana bencana alam 

sejumlah 14 miliar. Tensi politik memanas di provinsi Banten, setidaknya partai PPP yang 

menjadi partai Djoko Munandar bereaksi keras atas surat pemberhentian tersebut, PPP 

menganggap ada pihak lain yang mencoba menjebak Djoko Munandar3. Indikasi Fraksi-fraksi 

di DPRD selain PPP melakukan kerjasama untuk menjatuhkan Djoko Munandar dari kursi 

Gubernur Provinsi Banten, lebih jauh informan menjelaskan adanya misi khusus dari Partai 

Golkar dan PDIP untuk mempermudah jalan Ratu Atut di periode berikutnya. Karena di Pilgub 

2006 Golkar dan PDIP berkoalisi. 

Djoko Munandar sebagai Gubernur ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Atas dugaan 

penyelewengan 14 Miliar dana APBD. Dalam pemeriksaan Djoko Munandar telah mengakui 

                                                           
3Wawancara Agus Setiawan, Ketua DPW PPP Banten. Serang 15-02-2018. 



kesalahanya dalam proses pencairan dana 14 miliar tersebut4. Djoko Munandar memberikan 

jawaban atas pengalokasian dana tersebut yang diantaranya 10,3 Miliar digunakan untuk 

pengadaaan perumahan pribadi Anggota DPRD provinsi Banten, 3,5 miliar di alirkan untuk 

menunjang kegiatan Anggota DPRD provinsi Banten.  

Penggunaan dana tak terduga tersebut dinilai menyimpang dari aturan, seperti Peraturan 

Pemerintah tentang Pedoman Tata Tertib DPRD (Pasal 114 Ayat 5) dan Keputusan DPRD 

Banten tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten. Pengucuran dana tersebut untuk 

tunjangan perumahan pribadi anggota DPRD, yang diduga untuk memuluskan Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Banten 2003, merupakan inisiatif dari Gubernur Djoko 

Munandar5. Yang menjadi aneh dalam proses pencairan dana tersebut Djoko Munandar telah 

mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD provinsi Banten. Dana tersebut tidak akan cair 

apabila DPRD provinsi Banten tidak menyetujuinya. 

Semua fraksi di DPRD provinsi Banten menyetujui perihal pencairan dana tersebut. Ini 

adalah salah satu cara partai-partai politik untuk mendapatkan keuntungan melalui tangan 

Gubernur dan yang kemudian gubernur dijadikan kambing hitam atas kesalahan tersebut6. 

Indikasi mendapatkan keuntungan melalui uang negara oleh partai-partai politik menjadi 

dugaan awal penenliti sehingga kerjasama diantara partai politik sangat dibutuhkan dalam hal 

ini. Padahal semestinya partai politik tidak boleh mengeluarkan izin atas hal tersebut karena 

bertentangan dengan UU yang berlaku.  

Di dalam arena legislatif, semua partai politik bertindak layaknya suatu kelompok yang 

memiliki tujuan yang sama. Padahal apabila melihat arena elektoral, dinamika yang keras dan 

panas sempat terjadi di Provinsi Banten yang melibatkan 2 fraksi besar Fraksi PDIP dan Fraksi 

                                                           
4 Lihat https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-

miliar diakses pada 15-03-2018, Pukul 23.23 
5 Ibid. 
6 Wawancara Agus Setiawan, Ketua DPW PPP Banten. Serang 15-02-2018 

https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-miliar
https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-miliar


PPP-Golkar. Dalam kasus Djoko Munandar seolah-olah partai politik telah meninggalkan atau 

bahkan melupakan prinsip dan nilai-nilai kompetisi. pada arena legislatif partai politik sulit 

untuk dibedakan.   

Kepiawaian TB. Chasan Sochib dalam proses pemenangan Ratu Atut Choisiyah tahun 2006 

dimulai dengan membuat dukungan yang berbasis pada kekuatan elit Tradisional berupa 

Jawara, melalui Saluran organisai Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten 

Indonesia(PPPSBBI) yang kemudian pada Pilgub 2006 Dikenal dengan nama Relawan Banten 

Bersatu (RBB). Sebetulnya hal ini telah dilakukan sejak periode awal pemilihan Gubernur di 

Banten dengan bukti dikeluarkanya surat dukungan dari PPPSBBI kepada Ratu Atut Choisiyah 

sebagai wakil Gubernur pada saat itu7.  

Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin partai yang memiliki jumlah 

suara besar seperti PDIP pada saat itu mampu dengan mudah bergabung dengan partai Golkar 

dan membentuk koalisi? Selain itu sejauh mana kah partai-partai yang menjadi lawan dalam 

Pilgub 2006 mempertahankan prinsipnya di arena legislatif? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini 

yang harus diteliti lebih jauh dan peneliti ingin melihat derajat persaingan antar partai pasca 

pilkada berakhir, sebab berkaca pada kasus Djoko Munandar, partai-partai politik sulit 

dibedakan pasca Pilkada berakhir. Atau memang tujuan akhir dari partai politik hanya 

kemenangan di dalam arena elektoral. Jika benar seperti itu maka yang terjadi di dalam arena 

persaingan yang lain, partai politik sudah tidak lagi memiliki perbedaan yang signifikan.  

Persaingan di dalam pemilihan gubernur tahun 2006 sangatlah ketat. Tercatat pasangan 

Ratu Atut Choisiyah-Masduki di dukung oleh Golkar, PDIP, PBR, PDS, PKPB, Partai Patriot 

mendapatkan suara 1.445.457 suara. Sedangkan pasangan Zulkifliemansyah-Marissa Haque 

yang di usung dua partai yaitu PKS dan PSI mendapat 1.188.195 suara, menariknya adalah 
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bahwa Marissa Haque merupakan kader PDIP. Pasangan lain yang ikut meramaikan ialah 

Tryana-Benyamin Davnie yang di usung PAN dan PPP. Serta yang terakhir adalah pasangan 

Irsyad Juwaeli-Mas Ahmad Dhaniri yang di usung oleh partai Demokrat dan PKB (Lihat Tabel 

1). Suara yang masuk dalam Pilkada Banten itu sebanyak 3.736.991 suara, tetapi 177.141 suara 

diantaranya tidak sah karena berbagai sebab antara lain tidak dicoblos, dicoblos lebih dari satu 

dan dicoblos bukan pada tempat yang disediakan. Jika dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

yang ditetapkan sebanyak 6.208.951 suara, berarti warga Banten yang tidak ikut memilih alias 

Golput cukup banyak, yaitu mencapai 2.471.960, atau 39,8%. 

Tabel 1.1 (Koalisi dan Perolehan Suara Pilgub 2006) 

Pasangan Calon Partai Pengusung Perolehan Suara 

Ratu Atut Choisiyah-Masduki Golkar, PDIP, PBR, PDS, 

PKPB dan Partai Patriot 

1.445.457 

Zulkifliemansyah-Marisa 

Haque 

PKS dan PSI 1.188.195 

Tryana Sjamun-Benyamin 

Davnie 

PAN dan PPP 818.276 

Irsyad Djuawaeli-Mas Ahmad 

Dhaniri 

Partai Demokrat dan PKB 147.922 

Tabel diolah Penulis 

Sumber : KPUD Provinsi Banten 

Dalam kerangka demokrasi elektoral, empat pasangan calon yang hadir di dalam pemilihan 

Gubernur 2006 memperlihatkan gejala yang kompetitif. Kemenangan yang di dapatkan 

pasangan Ratu Atut Choisiyah-Masduki pun terbilang tidak jauh dari pasangan 



Zulkifliemansyah-Marissa Haque. Walaupun gejalanya kompetitif, akan tetapi interaksi antar 

partai dalam persaingan pilgub sulit di identifikasi apabila menggunakan pendekatan ideologi.  

Terlalu dini apabila memang langsung menyimpulkan derajat kompetisi antar partai telah 

usai pada proses elektoral. Harus ada pengujian yang lebih jauh, asumsi awal penulis meyakini 

bahwa pasca dari pilkada justru persaingan antar partai telah hilang. Sejauh mana partai politik 

mempertahankan prinsipnya dan gagasan kampanye nya. Serta merespon lawan dan kawanya 

pasca elektoral menjadi hal harus diamati dalam kasus provinsi Banten pasca pilkada 2006. 

Memang benar pola interaksi koalisi antar partai pada arena elektoral menjadi tolak ukur 

seberapa kuat persaingan dan iklim kompetisi antar partai. akan tetapi hal tersebut tidak cukup 

membuktikan karena dimensi nya hanya fokus pada satu arena saja, sedangkan ada arena lain 

yang mana seharusnya partai politik tetap bersaing untuk cita-citanya. 

Yang menjadi pertanyaan besar bagi penulis adalah, mampu kah partai politik 

mempertahankan prinsipnya ? Peneliti meyakini di parlemen dan dalam jalanya pemerintahan, 

seharusnya partai-partai politik masih harus terus berkompetisi apabila memang partai politik 

memiliki gagasan progresif untuk memperbaiki situasi dan kondisi provinsi Banten yang 

dinilai masih jauh dari provinsi-provinsi besar lainya. Baik secara ekonomi maupun 

demokratisasi yang dalam hal ini proses dalam arena pilkada, parlemen dan pemerintahan. 

Isu korupsi dan dinasti politik memang sempat gencar disuarakan oleh lawan politik Ratu 

Atut Choisiyah. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Yang pertama, Ratu Atut Choisiyah 

merupakan anak dari TB.Chasan Sochib tokoh jawara-penguasaha yang juga politisi senior 

partai Golkar. Peran dari TB.Chasan Sochib sudah terlihat dari awal Pilkada di Banten tahun 

2001, TB.Chasan Sochib adalah tokoh utama dalam  memenangkan pasangan Djoko 



Munandar-Ratu Atut Choisiyah8. Sampai pada pemilu 2011 Ratu Atut Choisiyah belum pernah 

tergantikan dari jabatanya sebagai Gubernur.  

Yang kedua, adanya kecenderungan perilaku koruptif yang dilakukan rezim Golkar dengan 

memberikan proyek kepada satu pihak yang sudah dipilih, bahkan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Syarif Hidayat(2008) ditemukan adanya kekuatan yang mampu menekan bahkan 

mengintervensi pemerintah Provinsi Banten, sampai pada pengaturan kepala-kepala dinas yang 

dirasa tidak sesuai dengan keinginanya, tuduhan tersebut mengarah kepada TB.Chasan 

Sochib9. Dengan mudahnya Gubernur Ratu Atut Choisiyah memberikan jatah proyek 

pembangunan kepada satu pihak, tanpa gangguan dari DPRD provinsi Banten. Penulis 

menduga semua fraksi di DPRD provinsi Banten memliki peran dalam mensukseskan setiap 

kebijakan yang diambil Gubernur. Jika memang seperti itu adanya, dimanakah partai politik 

yang pada masa elektoral menjadi lawan? Sudah tidak adakah partai politik yang memiliki 

prinsip untuk mempertahankan prinsipnya mengawasi jalanya pemerintahan. 

Dalam menangani isu korupsi dan dinasti politik partai politik di Banten seperti kelompok 

tunggal. Semua partai politik enggan menanggapi isu-isu tersebut secara mendalam, baik di 

arena elektoral ataupun legislatif. Karena baik proses elektoral ataupun pasca elektoral tidak 

ada komitmen partai politik tentang isu tersebut, partai politik sangat mempertimbangan 

interaksinya dengan partai lain. Situasi seperti itu ada di semua partai, yang menjadi indikator 

partai politik tentu saja kemenangan di dalam arena elektoral. Sehingga partai politik hanya 

sebatas menggunakan pikiran menang dan kalah dalam arena pilkada.  

Penelitian ini ingin menganalisa sejauh mana partai politik mempertahankan iklim 

kompetisi, terutama pasaca Pilkada berakhir. Selama rezim Ratu Atut Choisiyah 2006 sampai 

2014. Memperhatikan peran partai politik di dalam arena legislatif dan pemerintahan provinsi 

                                                           
8Opcit. Hlm 268. 
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Banten. Asumsi awal penulis bahwa partai politik akan meninggalkan persainganya pasca 

Pilkada berakhir. Kuat dugaan tujuan akhir dari partai politik hanya sebatas mencari 

kemenangan di dalam arena elektoral, sehingga janji-janji kampanye hanya sebatas retorika 

yang selalu di agung-agungkan oleh partai politik. Hingga pada akhirnya partai politik 

bertindak layaknya sebuah perusahaan yang mencari keuntungan di dalam sebuah negara 

demokrasi. 

Dalam beberapa kesemapatan, demokratisasi di Banten cenderung dikaji dengan pisau 

analisa politik dinasti, Local Strongmen. Hal tersebut yang kemudian menunjuk pada kekuatan 

besar keluarga TB.Chasan Sochib, yang saat ini masih dominan di Banten walaupun aktor 

utamanya telah meninggal dunia. Menurut hemat penulis kajian tentang kartel dalam konteks 

Banten sangat menarik dan perlu menjadi sebuah diskursus baru dalam melihat politik lokal di 

Banten khususnya. Karena dengan menggunakan pisau analisa kartel, pola kajian dapat lebih 

luas dengan memperhatikan partai-partai politik dalam kontestasi elektoral, legislatif dan 

pemerintahan. Sehingga ada jawaban baru penyebab kenapa masalah-masalah di Banten tidak 

pernah mampu diselesaikan. 

Secara eksplisit belum ada kajian yang membahas tentang Politik Kartel di Banten. 

Walaupun ada kajian atau karya ilmiah yang membahasnya, akan tetapi hal tersebut dilakukan 

di daerah lain. Selama ini kajian tentang politik kartel dari beberapa ahli hanya pada tataran 

politik nasional. Seperti karya Kursridho Ambardi yang berjudul “Mengungkap Politik Kartel 

: Studi tentang kepartaian era reformasi” yang membahas tentang pola kartel yang terjadi pada 

tiga arena berbeda elektoral, legislatif dan pemerintahan. Karya ini menjelaskan secara historis 

awal kemeunculan kartel dan menjawab apa yang menjadi penyebab munculnya kartel. Dengan 

memperhatikan pola interaksi antar partai, karya ini menjadi paling bernas dalam menjelaskan 

fenomena kartelisasi politik di Indonesia. Oleh karena itu penting sekali melihat, bagaimana 

kemudian membongkar praktik kartel di dalam ranah demokrasi lokal. 



Yang kedua ada tulisan yang menarik dari  Antonius Made Tony Supriatma di dalam esai 

Prisma yang diberi judul “Politik Indonesia : Bergerak kearah Kartel?”. Dua karya tersebut 

menjadi contoh bahwa pola-pola kartel di dalam perkembangan politik di Indonesia akan 

menjadi hal yang buruk bagi demokratisasi di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia telah 

memasuki rezim pemilihan langsung dari mulai tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena 

itu penulis berkeyakinan bahwa pola-pola kartel juga terjadi di dalam ranah politik lokal 

daerah-daerah di Indonesia pada umumnya dan Banten pada khususnya. Alasan tersebut yang 

kemudian membuat penulis ingin menganalisa politik lokal di Banten. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang penulis jabarkan, maka penulis memberi judul 

“PRAKTIK POLITIK KARTEL DI PROVINSI BANTEN PERIODE 2006-2014”. Untuk 

melebih memperluas kajian tentang politik lokal di Indonesia pada umumnya dan di Banten 

pada khsusnya. Hemat penulis penting sekali tema ini untuk dibahas mengingat Indonesia 

masih jauh dari kata ideal di dalam konteks demokrasi baik tataran nasional ataupun daerah. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemamparan peneliti pada Latar Belakang tersebut, maka memunculkan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana  praktik politik kartel bekerja di provinsi Banten? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Kajian mengenai Politik Kartel di dalam ranah politik lokal sebenarnya merupakan 

sebuah kajian baru, walaupun banyak tulisan atau karya ilmiah yang telah membahasnya, akan 

tetapi secara eksplisit karakteristik setiap pola kartel berbeda. Melihat partai politik sebagai 

instrumen negara yang memainkan peran di dalam ranah politik lokal merupakan hal penting 

terlebih di dalam politik lokal : 



1. Mengetahui bagaimana bentuk politik kartel bekerja di dalam arena elektoral, parlemen 

dan pemerintahan 

2. Membuktikan bahwa pasca Pilkada partai politik sudah tidak lagi berkompetisi. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang membuat politik kartel terjadi di provinsi Banten 

4. Memberikan gambaran tentang perkembangan partai politik di Provinsi Banten 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh 

peneliti dengan dilakukannya penelitian ini ada dua. yaitu berupa manfaat akademis dan 

manfaat praktis yang meliputi. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a) Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai refrensi baru mengenai 

demokratisasi di tingkat lokal. 

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber wawasan keilmuan studi 

mengenai politik kartel di ranah politik lokal. 

c) Hasil penelitiam ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar ataupun bahan 

perbandingan bagi peneliti yang akan mengangkat studi tentang dinamika politik kartel 

di ranah politik lokal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Sebagai salah satu bahan refrensi ataupun bahan pertimbangan bagi kalangan akademis 

mengenai kajian studi mengenai politik kartel, serta memberikan perbedaan analisis 

bagi kalangan akademis mengenai perkembangan demokratisasi di tingk at lokal. 

b) Untuk memberikan gambaran yang nyata, untuk masa-rakyat di Banten tentang bahaya 

nya praktik-praktik kartel. 



c) Sebagai gambaran untuk partai politik tentang keburukan pola-pola kartel di dalam 

arena elektoral, legislatif dan pemerintahan 

d) Kritik terhadap partai-partai Politik di Banten yang cenderung sudah tidak memiliki 

Ideologi yang jelas. 

e) Sebagai bahan acuan ataupun refrensi kalangan akademis dalam mengkaji studi politik 

kartel di ranah politik lokal. 

 

 



BAB V  

Praktik Politik Kartel di Provinsi Banten Periode 2006-2014 

 

Dalam Bab V peneliti akan memberikan penjelasan karakter yang berkaitan dengan 

kartelisasi politik yang selama ini coba penulis asumsikan. Dengan mengacu pada variabel 

yang dibuat oleh Kuskridho Ambardi(2008) perihal derajat persaingan antar partai dalam ranah 

elektoral, legislatif dan pemerintahan yang kemudian menentukan apakah kompetisi antar 

partai berlaku di arena pasca elektoral1. Derajat persaingan tersebut harus diukur dengan 

variabel indikator kartelisasi politik yang dibuat oleh Ambardi(2008). Penulis mencoba 

menyesuaikan variabel tersebut ke dengan data yang penulis ambil secara langsung. Di dalam 

Bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana bentuk kartelisasi politik di Provinsi Banten 

terjadi. 

Peneliti membatasi pembuktian tentang kartelisasi politik, dalam hal ini dimulai dari 

periode kepemimpinan pertama Ratu Atut Choisiyah yang pertama sebagai Gubernur 2006-

2014. Pengamatan penulis di mulai dalam arena elektoral, sikap partai seringkali menunjukan 

derajat perubahan, di dalam setiap pemilihan Gubernur dan pasca Pilgub. Persaingan yang 

keras dan kompetitif ternyata tidak berlanjut pasca Pilgub selesai. Hal ini yang kemudian perlu 

di buktikan di dalam Bab V ini. Partai-partai yang kalah dalam pemilihan Gubernur pun 

ternyata ikut bagian dalam kekusaan yang dimenangkan Ratu Atut Choisiyah. 

Selain itu yang uniknya selama 2 kali masa pemilihan Gubernur yang diikuti Ratu Atut 

Choisiyah (Partai Golkar) selalu berhasil membentuk koalisi-koalisi yang besar baik secara 

jumlah kursi ataupun jumlah partai politik. Koalisi macam ini erat kaitanya dengan koalisi 

turah, yang di asumsikan oleh Ambardi(2008) dalam Bab ini penulis akan jelaskan. Bagaimana 

                                                           
1 Kuskhridho Ambardi.”Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Kepartaian di Indonesia era Reformasi”. 

2009. Jakarta, KPG. Hlm 9. 



bentuk koalisi turah di dalam setiap pemilihan Gubernur berlangsung dan sejauh mana koalisi 

ini mempertahankan dominasinya di arena lain. Serta bagaimana dengan sikap partai-partai 

yang di dalam elektoral menjadi lawan, apakah mereka tetap mengkritisi pemerintahan atau 

hanya tinggal menunggu waktu bergabung dengan partai lainya berada di kekuatan besar 

tersebut. 

5.1 Inkonsekuensial Hasil Pemilihan Gubernur 2006 dan 2011 

 

 Yang pertama perlu diketahui penulis tidak melakukan pembatasan atas partai politik 

yang dibahas, yang terpenting partai tersebut memiliki suara signifikan dan ikut dalam 

kontestasi pemilihan Gubernur 2006 dan 2011. Penting bagi penulis untuk melihat partai-partai 

yang ikut berkompetisi, selain karena untuk melihat sikap partai pasca Pilgub berakhir dan juga 

untuk  membuktikan bahwa pasca elektoral partai-partai yang menajdi lawan koalisi dari Partai 

Golkar menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Gubernur Ratu Atut, tanpa ada 

pengawalan dan pengkritisan dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Gubernur. 

Tercatat pasangan Ratu Atut Choisiyah-Masduki di dukung oleh Golkar, PDIP, PBR, PDS, 

PKPB, Partai Patriot mendapatkan suara 1.445.457 suara. Sedangkan pasangan 

Zulkifliemansyah-Marissa Haque yang di usung dua partai yaitu PKS dan PSI mendapat 

1.188.195 suara, menariknya adalah bahwa Marissa Haque merupakan kader PDIP. Pasangan 

lain yang ikut meramaikan ialah Tryana-Benyamin Davnie yang di usung PAN dan PPP. Serta 

yang terakhir adalah pasangan Irsyad Juwaeli-Mas Ahmad Dhaniri yang di usung oleh partai 

Demokrat dan PKB (Lihat Tabel 2). Suara yang masuk dalam Pilkada Banten itu sebanyak 

3.736.991 suara, tetapi 177.141 suara diantaranya tidak sah karena berbagai sebab antara lain 

tidak dicoblos, dicoblos lebih dari satu dan dicoblos bukan pada tempat yang disediakan. Jika 

dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan sebanyak 6.208.951 suara, berarti 



warga Banten yang tidak ikut memilih alias Golput cukup banyak, yaitu mencapai 2.471.960, 

atau 39,8%. 

Tabel 5.1 (Koalisi dan Perolehan Suara) 

Pasangan Calon Partai Pengusung Perolehan Suara 

Ratu Atut Choisiyah-Masduki Golkar, PDIP, PBR, PDS, 

PKPB dan Partai Patriot 

1.445.457 

Zulkifliemansyah-Marisa 

Haque 

PKS dan PSI 1.188.195 

Tryana Sjamun-Benyamin 

Davnie 

PAN dan PPP 818.276 

Irsyad Djuawaeli-Mas Ahmad 

Dhaniri 

Partai Demokrat dan PKB 147.922 

Tabel diolah Penulis 

Sumber : KPUD Provinsi Banten 

Partai Golkar kembali menjadi rezim penguasa di dalam kontestasi pilgub 2006. 

Kemenangan partai Golkar karena beberapa faktor penting. Pertama, Golkar berhasil 

menjinakan kekuatan utama yaitu PDIP dengan berhasil membentuk koalisi besar dengan 

beberapa partai lainya, seperti diketahui PDIP merupakan salah satu partai dengan perolehan 

kursi terbanyak sejak periode awal dan menjadi lawan politik Golkar pada pilgub sebelumnya 

alasan PDIP berkoalisi dengan Golkar karena melihat sosok yang memiliki elektabilitas yang 

tinggi di Masyarakat sehingga dorongan untuk koalisi semakin besar2.  

                                                           
2 Wawancara Rano Ka rno. Mantan Gubernur Banten, Kader PDIP. Jakarta, 21-01-2018. 



Kedua, peran Jawara sebagai salah satu aktor penting dalam pemenangan pasangan calon 

Ratu Atut Choisiyah-Masduki sangatlat efektif. Kepiawaian TB. Chasan Sochib dalam proses 

pemenangan Ratu Atut Choisiyah dimulai dengan membuat dukungan yang berbasis pada 

kekuatan elit Tradisional berupa Jawara, melalui Saluran organisai Persatuan Pendekar 

Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia(PPPSBBI) yang kemudian pada Pilgub 2006 

Dikenal dengan nama Relawan Banten Bersatu (RBB). Sebetunya hal ini telah dilakukan sejak 

periode awal pemilihan Gubernur di Banten dengan bukti dikeluarkanya surat dukungan dari 

PPPSBBI kepada Ratu Atut Choisiyah sebagai wakil Gubernur pada saat itu3. 

 Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin partai yang memiliki 

kekuatan besar seperti PDIP pada saat itu mampu dengan mudah bergabung dengan partai 

Golkar ? dan sejauh mana partai-partai Politik yang kalah dalam elektoral mempertahankan 

dan mengkiritisi jalanya rezim Partai Golkar? Pertanyaan-pertanyaan seperti yang coba akan 

peneliti buktikan di dalam bab ini, ternyata dalam proses elektoral ideologi tidak menjadi 

indikator utama dalam memilih rekan koalisi pun begitu pasca elektoral, partai politik tidak 

ada yang menununjukan warna ideologinya di dalam arena legislatif. 

Tidak ada yang menarik di dalam demokratisasi Banten di dalam kontestasi pilgub tahun 

2011. Pola yang sama terlihat di dalam arena pemilihan Gubernur kali ini, dengan kembali 

bergabungnya dua kekuatan besar Golkar dan PDIP. Mengusung kembali gubernur petahana 

Ratu Atut Choisiyah dan di duetkan dengan Rano Karno mantan Wakil Bupati Kabupate 

Tangerang. Alhasil partai-partai menengah dan kecil ikut bergabung tercatat ada 11 partai yang 

masuk di dalam tim pengusung pasangan Ratu Atut Choisiyah-Rano Karno. Partai-partai 

                                                           
3 Syarif Hidayat.“Shadow State ? Bisnis dan Politik di Banten”. 2008. Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia. 

Hlm 286. 



tersebut antara lain Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, PAN, PBB, PPDP, PPD, PKNUI, 

PKPB dan 22 partai non parlemen4. 

Seperti pada pemilihan Gubernur 2006 Partai Golkar berhasil membentuk koalisi besar. 

Walaupun pada pilgub 2011 tercatat ada 3 pasangan calon, yaitu Wahidin Halim-Irma Nurlita 

di usung oleh Partai Demokrat dan Gabungan partai Islam(PKS, PPP, PKNU, PBR) 

mengusung Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (Lihat Tabel 11). Akan tetapi persaingan 

tersebut perlu di analisas sejauh mana partai-partai konsisten dalam setiap kompetisi politik.  

Derajat persaingan antar partai pada pemilihan Gubernur 2011 sangatlah tinggi. Hal ini 

disebabkan karena Partai Demokrat sebagai pemenang dan peraih Kursi terbanyak DPRD 

provinsi Banten memajukan pasanganya sendiri tanpa berkoalisi. Kali ini partai Demokrat 

benar-benar menunjukan keseriusanya menantang dan melawan rezim partai Golkar untuk 

memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur. Partai Demokrat memajukan kadernya 

sendiri, Wahidin Halim seorang politisi senior yang sudah 2 periode menjabat sebagai walikota 

Tangerang. 

Pilgub 2011 Demokrat menjadi lawan yang cukup berat bagi Golkar dan PDIP. Wahidin 

Halim sebagai calon gubernur adalah tokoh kharismatik yang berani membawa isu korupsi dan 

dinasti di dalam kampanyenya melawan Ratu Atut dan Rano Karno. Menjabat sebagai ketua 

DPD Partai Demokrat ditambah lagi dengan jumlah suara yang di dapat, membuat Partai 

Demokrat berani dengan tegas menolak bentuk-bentuk dinasti Politik dan Korupsi yang 

dituduhkan kepada Ratu Atut dan Dinastinya, Wahidin sangat menginginkan persebaran 

ekonomi yang adil dan merata kesemua masyarakt Banten. Dalam setiap kampanyenya 

Wahidin selalu menyinggung soal Dinasti Politik yang dilakukan Ratu Atut dan partai Golkar5. 

                                                           
4 Lihat http://www.tangerangnews.com/properti/read/5448/Atut-Rano-1-WH-Irna-2-Jazuli-Makmun-3 di akses 

pada Rabu 13-09-2017 pukul 19.00 WIB 
5 Lihat https://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/15022080/wahidin.halim.mulai.serang.ratu.atut  

http://www.tangerangnews.com/properti/read/5448/Atut-Rano-1-WH-Irna-2-Jazuli-Makmun-3
https://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/15022080/wahidin.halim.mulai.serang.ratu.atut


Gabungan koalisi yang lain yang menjadi penantang serius partai Golkar dan Ratut Atut 

datang dari gabungan Partai Islam. Di komandoi oleh PPP dan PKS, gabungan koalisi ini ingin 

menegakan beberapa perda berdasarkan syariat Islam sehingga perjuangan terhadap umat dapat 

dituntaskan6. Koalisi Partai yang menyebut dirinya sebagai gabungan partai Islam sangat yakin 

dapat mengalahkan rezim partai Golkar dan PDIP dalam pemilihan Gubernur 2011. Terlepas 

ada niat khusus dari PPP selaku partai yang pernah merasa dikhianati oleh partai Golkar untuk 

merebut kembali kursi Gubernur Provinsi Banten. 

PPP memang sejak kasus Djoko Munandar memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan 

partai Golkar. Dalam beberapa kesempatan PPP berani menyerang partai Golkar secara 

terbuka, baik dalam masa kampanye ataupun acara-acara yang diselenggarakan. Dalam 

memilih rekan koalisi PPP pun sangat melihat latar belakang partai politik tersebut. Oleh 

karena itu dalam pemilihan gubernur 2011 PPP bersama PKS menjadi lawan dari rezim Golkar 

dan yakin akan mengalahkan partai Golkar. 

Tabel 5.2 (Koalisi Pengusung Pasangan Calon Guernur Pilgub 2011) 

Pasangan Calon Partai Pengusung 

Ratu Atut Choisiyah-Rano Karno Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, 

PAN, PBB, PPDP, PPD, PKNUI dan PKPB 

Wahidin Halim-Irma Nurlita Partai Demokrat 

Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki PKS, PPP, PKNU dan PBR 

Tabel diolah penulis 

Sumber : KPUD Provinsi Banten 

 

 

                                                           
6 Wawancara Agus Setiawan, Ketua DPW Banten, pada 25 Februari 2018 di Kota Serang. 

 



5.1.1 Partai Demokrat, PAN, PKS dan PKB Pasca Pilgub 

 

Pada pemilu 2009 proses pemilihan DPRD memberikan warna tersendiri untuk provinsi 

Banten. Dalam sejarah pertama kalinya Partai Demokrat keluar sebagai pemenang Pileg di 

Provinsi Banten dan berhasil  menempatkan banyak kadernya di DPRD provini Banten tercatat 

18 kursi diraih partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono7. Kemenangan ini tentu saja 

diharapkan dapat memberikan pengawalan atau perlawanan terhadap rezim Partai Golkar yang 

masih menjadi penguasa Provinsi Banten. Mengingat pada pemilihan Gubernur tahun 2006 

Partai Demokrat beserta PKB sebagai koalisi dapat dikalahkan oleh Partai Golkar. 

Dalam perkembanganya sikap politik dari DPP Partai Demokrat, seperti yang pernah 

disampaikan oleh ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono, agar partai Demokrat di 

semua provinsi mendukung Gubernur dan Wakil Gubenur dalam menjalankan kekuasaanya, 

terlepas apapun partai politiknya8. Sikap yang diambil DPP Partai Demokrat cenderung 

melemahkan posisi partai Demokrat di Banten, padahal kemenangan partai Demokrat di Tahun 

2009, merupakan kemenangan yang seharusnya dijadikan strategi untuk merebut kekuasaan di 

masa pemilihan Gubernur yang akan datang. Hal demikian juga di ikuti partai politik lain. 

PKS yang pada periode Pilkada 2006 menjadi lawan dari partai Golkar dan Ratu Atut juga 

menunjukan derajat pragmatismenya di dalam arena legislatif. Partai yang mengedepankan 

nilai-nilai syariat Islam ini sudah meninggalkan prinsipnya pasca Pilgub selesai. 

Zulkifliemansyah dalam beberapa kesempatan menyampaikan pasca Pemilu 2009 siap 

memberikan dukungan kepada partai yang di nilainya pantas, bukan lagi karen kedekatan 

Ideologis, akan tetapi lebih pada nilai transaksional9. Padahal Zulkiflemansyah pada periode 

sebelumnya menjadi lawan dari Ratu Atut di dalam pemilihan Gubernur. Yang anehnya lagi, 

                                                           
7 Lihat http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3600&idmenu=infosetiapsaat  
8 Syamsuddin Haris. “Partai, Pemilu dan Parlemen era Reformasi”. 2014. Jakarta, YOI. Hlm 262. 
9 Warjio. Dalam Jurnal Politeia Vol II “Pragmatisme Partai Dakwah dalam Pemilu 2009”. 2010. Medan, Hlm 

100. 

http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=3600&idmenu=infosetiapsaat


Zulkifliemansyah memilih Marissa Haque kader PDIP menjadi cawagubnya. Derajat 

persaingan diantara Golkar dan PKS tidak berlanjut di arena legislatif. 

Partai yang bernuansa Islam lainya, PKB dan PAN. Adanya juga menunjukan derajat yang 

sama dengan PKS. Beberapa kali partai-partai tersebut menggunakan identitas keislaman 

dalam kampanye   nya dan menentang keras praktik korupsi   yang di duga dilakukan oleh 

Dinasti TB. Chasan Sochib. Sikap keras dari partai-partai tersebut tidak berlangsung lama, 

pasca Pemilu 2009 dan dalam perjalananya tidak ada dinamika yang berarti di dala arena 

legislatif, setiap keputusan mulai dari RAPBD sampai lelang proyek semuanya disetujui oleh 

semua partai politik bahkan sebelum Gubernur Ratu Atut Choisiyah menyampaikan Laporan 

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna di DPRD provinsi Banten, 

biasanya Anggota DPRD dari semua fraksi diundang dan datang ke kediaman Gubernur Ratu 

Atut (Fierly MM , dalam Harris : 2014 Hlm 257). Sehingga rapat paripurna hanya bersifat 

formalitas, tanpa ada pandangan kritis ataupun gugatan-gugatan yang dilayangkan fraksi di 

DPRD provini Banten. 

Apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi alasan utama partai politik yang menjadi lawan 

Partai Golkar merubah sikapnya pasca Pilgub selesai? Menarik untuk dijelaskan, adanya partai 

politik tetap ingin keberlangsungan hidupnya di provinsi Banten. Ada dugaan kuat bagi-bagi 

dana hibah dan bonus dari setiap proyek-proyek pembangunan yang di kerjakan dinasti TB. 

Chasan Sochib. Hal tersebut yang kemudian memuluskan setiap langkah yang diambil 

Gubernur Ratu Atut. Itu pula yang menjadi alasan kuat partai politik enggan menjadi oposisi 

dari partai Golkar. Peneliti akan menjelaskan bagaimana keterlibatan partai politik yang kalah 

dalam mensukseskan proyek-proyek pembangunan di Banten dan  dalih Dana Hibah yang 

menggunakan Uang daerah diberikan untuk selalu mengingkat semua elemen partai Politik di 

Provinsi Banten, tanpa terkecuali partai-partai yang kalah dalam Pilgub. 



5.1.1.1 Premanisme Proyek10 

Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) Menyampaikan hasil laporanya tentang LHP provinsi 

Banten periode 2007-2010 tentang kerugian daerah . adapun kerugian  tersebut, tahun 2006 

sebesar Rp 188,275 juta, belanja daerah tahun anggaran 2008 sebesar Rp 5,880 juta, temuan 

atas pendapatan asli daerah (PAD) semester 1 tahun anggaran 2010 sebesar Rp 28,488 juta, 

serta temuan LKPD 2011 sebesar Rp 928,462 juta11. Ditambah lagi dalam LHP BPK  tahun 

2011, temuan pemeriksaan sebesar Rp 4,654 miliar. Rekomendasi yang ditindaklanjuti Rp 

3,643 miliar, yang sesuai dengan rekomendasi Rp 3,015 miliar, yang belum sesuai rekomendasi 

Rp 627,966 juta. Fakta yang mengejutkan dalam rilis BPK tercatat dalam periode 2007-2010 

ketidakwajaran temuan mencapai Rp 66,77 Miliar. 

Ketika Ratu Atut Choisiyah menjadi Gubernur 2006 banyak sekali program pembangunan 

infrastruktur dibuat. dalam setiap program tentu saja dirumuskan bersama-sama DPRD dalam 

Rapat RAPBD provinsi Banten. Ada modus yang dilakukan oleh Ratu Atut dalam hal 

mensukseskan lelang kepada salah satu pihak, dengan bantuan dan legitimasi semua fraksi di 

DPRD penenjukan pemenang lelang tentu bukan hal yang sulit. Sudah pasti yang menjadi 

pemenang lelang adalah keluar dari Ratu Atut atau dalam hal ini Dinasti TB. Chasan Sochib. 

 DPRD dan Gubernur sama-sama bekerjasama untuk mensukseskan lelang proyek-proyek, 

yang sebenarnya fiktif. Sebagian lelang yang dilakukan di provinsi Banten bersifat fiktif dan 

hanya memenuhi syarat administrasi saja. TB. Chasan Sochib selalu menjadi aktor yang 

mengkondisikan hal tersebut ke semua partai politik di DPRD, baik Partai Demokrat, PAN, 

PKS,PKB serta partai pendukung pemerintahan. Banyak cara yang digunakan TB. Chasan 

Sochib untuk melobi Pemerintah perovinsi Banten baik SKPD sampai DPRD provinsi Banten, 

modus operandinya dengan melakukan lobi-lobi informal disertai dengan “Bingkisan” atau 

                                                           
10 Meminjam Istilah yang dibuat oleh Syarif Hidayat 
11Lihat http://banten.bpk.go.id/?page_id=13881 diakses pada Tanggal 16-04-2018. Pukul 18.45. 
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uang yang akan memuluskan lelang proyek, jika cara tersebut tidak berhasil intimidasi fisik 

menjadi hal yang digunakan12. 

Pada akhirnya sulit untuk membedakan semua fraksi dan semua partai politik di DPRD. 

Semua bertindak sama selayaknya satu kelompok, Disinilah letak bukti penguat argumentasi 

yang coba penulis buktikan. Secara legal seharusnya yang pertama, Fraksi dan partai politik di 

DPRD provinsi Banten memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjelaskan hasil 

temuan BPK yang merugikan keuangan daerah. Sebagai bentuk pengawasn terhadap Gubernur 

dan Wakil Gubernur. Poin ini juga menegaskan bahwa tidak adanya fungsi DPRD sebagai 

lembaga yang seharusnya memberikan pengawasan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.  

Yang kedua, seharusnya Fraksi-Fraksi yang menjadi lawan di pilgub sebelumnya menjadi 

barisan pengawas yang krtis dan menentang praktik-praktik pengaturan proyek ke salah satu 

pihak. Dengan begitu RAPBD tidak perlu ditanda tangani oleh fraksi tersebut sehingga 

memberikan pelajaran kepada publik bahwa telah terjadi penyelewangan tentang proyek-

proyek di Banten, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan partai-partai yang menjadi lawan 

dalam pilgub. Kartelisai telah terjadi di Banten, semua partai mulai meninggalkan ideologinya 

dan menjadi satu kelompok demi tujuan bersama mengambil dana dari negara. Baik partai yang 

kalah atau menang, partai kecil ataupun partai besar semuanya sudah menjadi satu kesatuan 

kelompok di DPRD provinsi Banten. 

5.1.1.2 Bongkar Pasang SKPD Provinsi Banten 

Pada masa awal pemerintahan Ratu Atut di Banten ada beberapa SKPD atau pejabat 

Eselon yang diganti tanpa melalui mekanisme yang benar. Bahkan pengangkatan pejabat 

penggantinya pun tidak melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Seharusnya DPRD juga 

                                                           
12Syarif Hidayat. "Pilkada, Money Politics and the Danger of "Informal  Governance"Practices", dalam 

Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto,Deefening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Incal 

Leaders”. 2009. Singapore,ISEAS. Hlm 136. 



menjadi bagian dari lembaga yang mengawasi pergantian dan pegangkatan  pejabat daerah 

dalam rangka menerapkan fungsinya sebagai pengawas dalam jalan nya pemerinatahan di 

Provinsi Banten. Akan tetapi dalam kasus yang akan diterangkan DPRD sama sekali tidak 

menggunakan haknya sebagai lembaga formal untuk mengawasi jalanya pergantian dan 

pengangkatan SKPD di Provinsi Banten. 

Dengan meurujuk pada satu kasus yang dijabarkan oleh informan dari penelitian terdahulu 

tentang praktik pengaturan birokrasi diluar pemerintahan formal di Banten13. Kasus Ayip 

merupakan kasus pertama tentang pengaturan pejabat tinggi di pemerintahan provinsi Banten. 

Ayip Muchfi merupakan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten yang pertama, Ayip 

mendapatkan Mandat penunjukan dari Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Banten Hakamudin 

Jamal pada masa awal pemerintahan Banten berdiri dan masih dalam proses menuju pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mekanisme yang ada. Akan tetapi pasca ditetapkanya 

pasangan Djoko Munandar dan Ratu Atut Choisiyah sebagai Gubernur, Ayip diberhentikan 

secara tiba-tiba dan tidak melalui prosedur yang semestinya. Pergantian tersebut merupakan 

dampak dari konflik pribadi Ayip dengan Tb. Chasan Shocib yang merupakan tokoh pengusaha 

dan politisi Golkar ayah dari wakil Gubernur Ratu Atut Choisiyah14, bahkan TB. Chasan 

Chocib pun memiliki kekuatan untuk mempromosikan jabatan-jabatan tertentu dengan orang 

yang dinilainya akan melancarkan bisnisnya di Banten. 

Dalam catatan peneliti menjelang pemiliha Gubernur tahun 2006 ada pencopotan 12 

pejabat eselon II dilingkungan pemerintahan provinsi Banten. Hal ini dilakukan oleh Gubernur 

Ratu Atut Choisiyah, demi kepentingan politiknya. Kuat dugaan Ratu Atut Choisiyah 

mencopot loyalis-loyalis Djoko Munandar yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur 

                                                           
13 Syarif Hidayat. 2008. Shadow State ? Bisnis dan Politik di Banten”. 2008. Yogyakarta, Yayasan Obor 

Indonesia. Hlm 277. 
14 Ibid.hlm 277. 



Banten. Di dalam pergantian tersebut juga menyeret sekertaris daerah Chaeron Muchsin yang 

peran nya digantikan oleh Hilman Nitimidjaja15. 

Di masa kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Choisiyah rekruitmen di lingkungan birokrasi 

praktis lebih didasarkan pada performa kedekatan dan loyalitas pejabat yang bersangkutan 

daripada prinsip meritokrasi dan profesionalitas16. Salah satu indikator kedekatan dan loyalitas 

itu dipetakan pada saat perhelatan pemilu atau pilkada berlangsung di Banten. Pejabat yang 

loyal dan turut membantu proses pemenangan akan mendapat prioritas ketika kebijakan mutasi 

atau rotasi jabatan birokrasi dilakukan oleh sang Gubernur. Tolok ukur lain adalah kepatuhan 

yang nyaris mutlak seorang pejabat. Sampai batas tertentu kepatuhan kepada anggota keluarga 

dinasti TB. Chasan Shocib.(wawancara Ali Nurdin, dosen Universitas Mathlaul Anwar 

Pandeglang, tanggal 28 Januari 2017)17. 

Yang perlu menjadi titik penguat argumentasi tentang kartelisasi politik dibanten adalah 

tidak adanya peran dari lembaga yang seharusnya mengawasi jalanya praktik pemerintahan di 

Provinsi Banten. Anggota DPRD provinsi Banten dari semua Fraksi tidak ada yang 

menggunakan Haknya untuk memanggil atau bertanya kepada Gubernur perihal pergantian dan 

pengangkatan Pejabat tinggi daerah di Provinsi Banten. Semua fraksi di DPRD seolah-olah 

tidak tahu adanya praktik pergantian tersebut, tidak ada pun fraksi yang bersikap terhadap 

kasus tersebut. Semuanya memilih untuk diam, padahal seharusnya dalam rangka pengawasan 

DPRD wajib memanggil Gubernur dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis perihal kasus 

tersebut. Setalahnya bongkar pasang SKPD sering terjadi di Banten dan tersebut merupakan 

hal dianggap biasa oleh DPRD provinsi Banten. 

                                                           
15 Abdul Hamid. “Politisasi birokrasi dalam pilkada Banten 2006”. 2011. Serang, Lab.Adm Negara. Hlm 101. 
16 Agus Sutisna “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut 

Chosiyah”. 2017. Semarang, Unnes Jornal. Hlm 112. 
17 Ibid. Hlm 112. 



5.1.1.3 Dana Hibah Untuk Partai Politik 

Ada beberapa sumber yang menjadi acuan penulis yang dalam hal ini akan memperkuat 

argumentasi adanya alasan partai politik bertindak layaknya satu kelompok di dalam DPRD 

provinsi Banten. Yang pertama, adanya praktik pembagian dana hibah kepada partai politik 

yang dilakukan oleh Gubernur Banten18. Memberikan kucuran dana (hibah APBD maupun 

dana pribadi) dan bansos untuk kegiatan dan operasional pimpinan atau pengurus dari setiap 

partai politik tercatat pasca dikhianati hanya PPP yang menunjukan sikapnya sebagai oposisi 

dari rezim Golkar19. 

Partai Politik yang menjadi lawan politik pada pilgub 2006, Partai Demokrat, PKB, PAN, 

PKS. Seolah-olah sudah melupakan persainganya semasa pilgub. Alasanya karena adanya 

aliran dana hibah yang diberikan Gubernur Ratu Atut sehingga partai politik sudah tidak lagi 

menggunakan prinsipnya. Adanya transaksi menyoal dana hibah menjadi hal yang sangat 

lumrah, hal ini tentu saja untuk memuluskan setiap kebijakan Gubernur. Partai politik dalam 

hal ini yang menjadi lawan pada pemilihan Gubernur sudah benar-benar melupakan 

persainganya demi uang yang diberikan melalui dalih dana Hibah. 

Pemberangkantan Ibadah haji dan umroh menjadi modus operandi dari Gubernur ke 

sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Banten termasuk tokoh-tokoh partai politik. Dana hibah 

dan bansos yang paling spektakuler dikucurkan dalam rentang waktu tahun anggaran 2009 

sebesar Rp 74 milyar, tahun 2010 sebesar Rp 290 milyar, dan tahun 2011 sebesar Rp 391 milyar 

(Irwan, 2016: 78). Dalam laporan Majalah Teras (2011), dana hibah dan bansos ini dikucurkan 

kepada ratusan organisasi atau lembaga termasuk partai politik yang ada di Banten.  

                                                           
18 Ibid. Hlm 113. 
19Ibid. 



Dana hibah dan bansos, selain diduga digunakan untuk biaya pemenangan Pilgub 2011, 

juga dimaksudkan sebagai modus Ratu Atut Choisiyah untuk memelihara loyalitas dan 

dukungan politik dari partai politik yang ada di DPRD provinsi Banten baik yang menjadi 

partai pendukungnya ataupun yang pernah menjadi lawan pada masa Pilgub. Biar bagaimana 

pun dalam rangka menyukseskan RAPBD Gubernur membutuhkan dukungan dari DPRD 

provinsi Banten dan agar dalam setiap laporan pertanggung jawaban tidak ada yang mengkritisi 

atau bahkan melakukan penyelidikan terhadap laporan keungan Gubernur. 

5.2  Fakta Korupsi dan Dinasti Politik 

 

Bukan rahasia umum lagi bahwa dinasti politik memang telah terjadi di Banten. 

Keluarga TB. Chasan Shocib telah menjadi aktor penting dalam perkembangan demokratisasi 

di Banten. Modal dari kedekatanya dengan elit orde baru dan kekuatan seorang jawara 

membuat bangunan dinasti politik TB. Chasan Shocib menjadi langgeng, tercatat hingga hari 

ini. Secara formal memang TB. Chasan Shocib tidak pernah menjadi pejabat resmi di provinsi 

Banten. Akan tetapi TB. Chasan Shocib selalu berhasil menempatkan keluarganya di puncak 

piminan porvinsi Banten sampai ke tingkat kota dan kabupaten. 

Pasca jatuhnya rezim orde baru, otonomi daerah diberlakukan dan daerah diberikan 

jalan untuk mengurus masyarakatnya secara mandiri. Peran pemerintah pusat dikurangi, hanya 

beberapa persoalan yang diserahkan kepada pemerintah pusat. Sistem demokrasi elektoral pun 

dipilih sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama sesuai dengan tujuan negara. Akan 

tetapi faktor ikatan (Keluarga) masih berpengaruh dalam demokratisasi di Banten. Tentu saja 

dalam hal ini yang memiliki akses dan jaringan kekuasaan pada masa orde baru menjadi pihak 

yang paling diuntungkan. Ketika rezim orde baru berkuasa, kekuasaan penuh berpusat di 

tangan Suharto. Untuk mengawasi dan menjamin keberlangsungan rezimnya di daerah, 



Suharto menunjuk beberapa kerabat dan koleganya sebagai “Kaki-tangan”20. Untuk di daerah 

biasanya Suharto merangkul orang-orang kuat (Local Strongmen) peran itulah yang dimainkan 

oleh TB. Chasan Shocib. 

Dengan saluran politik partai Golkar, TB. Chasan Shocib selalu mendominasi dan 

selalu menjadi aktor penting dalam setiap keputusan politik, apalagi dalam hal pembangunan 

proyek-proyek pembangunan di Banten. Sebelum Banten ditetapkan sebagai provinsi, TB. 

Chasan Shocib sudah banyak menjalin hubungan dengan Provinsi Jawa Barat, dan sering 

dipercaya untuk mengerjakan proyek pembangunan konstruksi di Jawa Barat21. Golkar adalah 

partai peninggalan orde baru, dalam hal ini TB. Chasan Shocib juga merupakan politisi senior 

partai Golkar sehingga dalam rangka saluran politiknya, Golkar dijadikan kendaraan untuk 

keluarga TB. Chasan Shocib dalam mencapai puncak piminan di Banten dan mengamankan 

proyek-proyek pembangunan untuk keuntungan dinastinya. 

Lantas kemudian, bagaimana partai politik yang hidup di Banten menanggapi dan 

merespon kondisi politik yang dipengaruhi oleh dinasi TB. Chasan Shocib? Isu yang bergulir 

perihal dinasti politik  harusnya menjadi fokus dan menjadi bahasan tersendiri partai-partai di 

Banten. Walaupun selalu menjadi penguasa dan di pilih oleh rakyat, akan tetapi ketimpangan 

dan masalah ekonomi masih belum mampu ditekan oleh rezim Gokar dan Dinasti TB. Chasan 

Shocib. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Provinsi Banten diikuti dengan 

meningkatnya tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini. Pada tahun 2001 rasio gini 

Provinsi Banten berada pada angka 0,28 atau dapat dikatakan tingkat ketimpangan masih dalam 

kategori rendah, sedangkan pada tahun 2011 rasio gini Provinsi Banten meningkat menjadi 

                                                           
20 Leo Agustino. (Dalam Jurnal Prisma Vol.29, No.3 “Dinasti Politik pasca-Otonomi Orde Baru : Pengalaman 

Banten”). 2010. Jakarta, LP3S. Hlm 109. 
21 Ibid. Hlm 110. 



0,40. Sejak berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001 sampai tahun 2011, dapat disimpulkan 

tingkat ketimpangan di Provinsi Banten meningkat22(Lihat grafik). 

Grafik 5.1 (Pertumbuhan Ekonomi Povinsi Banten)

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

 

 

Grafik 5.2 (Rasio Gini Provinsi Banten 2001-2011) 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tidak ada satu partai pun yang mempermasalahkan perihal dinasti Politik di Banten. 

Golkar menganggap selagi masih mendapatkan legitimasi rakyat Banten dinasti politik tidak 

menjadi sebuah masalah yang besar23. Tentu saja jawaban tersebut sangat mudah di menegrti 

mengingat memang Golkar sampai saat ini masih menjadi partai penguasa. Alasan lain 

diungkapkan oleh Wasekjen DPP Partai Nasdem, selagi tidak ada aturan yang mengantur 

perihal boleh atau tidaknya sebuah dinasti politik tentu itu menjadi sah dan lumrah di 

masyarakat24. Rano Karno pun menganggap hal seupa wajar selagi tidak aturan UU yang 

mengaturnya, persis dengan jawaban yang iturakan partai Nasdem. PAN tidak terlalu 

menanganggap masalah tersebut, karena yang terpenting adalah komitmen selama berkoalisi 

untuk tetap menjaga janji, yang berupa membantu PAN untuk mendapatkan suara lebih di 

Provinsi Banten25. 

Gerindra dan PKB tidak terlalu mempermasalahkan Dinasti politik dan korupsi di 

Banten. Walaupun Andika Hazrumy anak dari Ratu Atut Choisiyah menurut Gerindra dan PKB 

tentu saja kesalahan orang tua tidak bisa dilimpahkan ke anak. Bagi Gerindra ada komitmen 

dari Andika Hazrumy untuk memberantas korupsi di Banten serta menjalankan pemerintahan 

                                                           
23 Wawancara TB. Ace Hasan Syadzily Korwil Banten Partai Golkar dan Ketua DPP Partai Golkar. Jakarta, 20-

01-2018. 
24 Wawancara Dedy Ramanta Wasekjen DPP Partai Nasdem. Jakarta, 2-02-2018. 
25 Wawancara Edy Soeparno Sekjend DPP PAN. Jakarta, 15-02-2018. 

 



yang transapan dan bersih26. Gerindra pun sedang fokus pada internal untuk mempersiapkan 

kader terbaiknya memimpin provinsi Banten. Senada dengan Gerindra, PKB juga telah 

memegang komitmen dari Wahidin Halim dan Andika Hazrumy perihal pemberantasan 

korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Banten27. 

Tidak ada pembahsan atau agenda khusus dari partai politik tentang isu Dinasti politik 

di Banten yang sampai hari ini tidak berhasil membawa Provinsi Banten lebih baik. Semua 

fokus pada proses elektoral, semua partai politik melihat sosok atau figur dalam proses koalisi 

sehingga masalah-masalah lain tidak pernah menjadi sorotan utama. Figur yang paling dikenal 

dan paling bisa diterima di masyarakat menjadi pennetu perilaku partai politik di Banten. 

Sehingga walaupun ada dinasti politik yang sudah terbukti korup, tetap saja partai politik berani 

melakukan koalisi dengan pihak tersebut. Hanya PPP yang menolak bentuk dinasti politik di 

Banten, hal tersebut karena PPP merasa di khianati pada masa pemerintahan Djoko Munandar 

oleh partai Golkar dan Ratu Atut Choisiyah. 

 Partai politik mirip seperti kelompok kartel yang terkesan tidak mau membahas isu 

tentang Dinasti dan Korupsi. Inilah yang kemudian membuat keyakinan penulis sama dengan 

apa yang diungkapkan oleh Syamsudin Haris(2014) bahwa politik di Banten telah terkooptasi 

dengan dinasti TB. Chasan Shocib28. DPRD dan Partai Politik seolah-olah tersandara, selalu 

mengikuti arahan dan kemauan Ratu Atut Choisiyah dalam hal apapun termasuk kebijakan dan 

perda-perda di Provinsi Banten. 

5.3 DPRD dan Kebijakan Daerah 
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 Dalam kerangka demokrasi partai politik merupakan salah satu elemen utama dalam 

melaksanakan jalanya pemerintahan yang demokratis. Partai politik merupakan Representation 

of ideas yang harus hadir dalam kehidupan politik modern29. Partai politik yang memiliki suara 

dominan di parlemen memiliki peran sentral dalam proses formulasi kebijakan. Partai yang 

dominan di parlemen sangat dimungkinkan untuk memantik dan membuat peraturan-peraturan 

daerah untuk masyarakat yang diwakilinya, sehingga partai politik dianggap mampu 

memainkan peranya sebagai representasi dari masayarakat di Provinsi Banten. 

Tercatat berdasarkan Peraturan Gubernur no.12 Tahun 2012 tentang bantuan keuangan 

ke pemerintah kota/kabupaten, program yang kemudian diberinama Gerakan Pembangunan 

Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan 

meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah provinsi Banten. Dalam setiap 

kesempatan infrastruktur jalan dan jemabatan masih menjadi fokus cara untuk menyelesaikan 

masalah-masalah di Banten. 

DPRD provinsi Banten tidak pernah memanggil untuk memberikan penjelasan tentang 

program-program seperti diatas. Dalam hal ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

provinsi Banten, DPRD selalu memberikan dukungan kepada Gubernur Ratu Atut Choisiyah, 

walaupun ada beberapa fraksi di dalam DPRD akan tetapi hal tersebut tidak pernah 

berpengaruh dengan program dan kebijakan yang diambil oleh DPRD. Dalam rangka 

melakukan pengawasan atau memberikan pandangan terhadap Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban(LKPJ) tidak pernah terjadi dialog yang kritis, hal tersebut hanya sebatas 

untuk formalitas. 

Ada temuan menarik perihal minimnya peran partai politik yang dalam hal ini di 

terjemahkan melalui DPRD sebagai bagian dari instrumen negara. Dalam catatan  ada hal 
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menarik sekaligus hal yang membuat citra demokratisasi di Banten menjadi negatif, setiap kali 

Gubernur Ratu Atut Choisiyah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna, biasanya para 

pimpinan dari semua fraksi di DPRD “sowan” ke kediaman Gubernur Ratu Atut Choisiyah. 

Hal yang sama juga terjadi pada pembahasan APBD oleh DPRD, sehingga usulan anggaran 

belanja yang diajukan Gubernur tidak akan mengalami perubahan yang signifikan, kalau pun 

hanya bukan pada perubahan masalah nominal jumlahnya30. 

Dalam urusan kebijakan daerah dan peraturan daerah DPRD provinsi Banten hanya sibuk 

pada tataran masalah internalnya. Seperti contoh pada tatib tahun 2010 sebagai revisi dari tatib 

no.1 tahun 2009, waktu pelaoran reses pada tatib 2009 dibatasi maksimal 7 hari pasca reses 

dan yang bertanggung jawab menyampaikanya adalah fraksi. Dalam tatib 2010 hal tersebut 

dihilangkan, ada analisa menarik tentang hal tersebut. Yang pertama, anggota DPRD 

cenderung memiliki karakter lambat dalam bekerja sehingga batasan waktu tidak ditentukan, 

setiap anggota bebas kapan saja memberikan laporan hasil resesnya. Yang kedua, yang 

seharusnya menyampaikan hasil reses sudah jelas adalah fraksi dari setiap anggota dewan 

karena anggota DPRD terpilih berdasarkan dan menggunakan partai politik. Sehingga 

pertanggung jawabanya jelas. 

Hal lain tentang mekanisme internal adalah tentang kesepakatan pada tingkat Badan 

Musyawarah (Bamus) DPRD provinsi Banten yang menerapkan sistem 1 hari dalam seminggu 

yaitu hari senin sebagai hari konstituen. Hal ini menjadi sangat aneh, sebab dengan begitu 

anggota DPRD provinsi Banten hanya diwajibkan berada di kantor 1 hari dalam seminggu 

untuk melayani konstituen. Menurut keterangan Eka Satia Laksama(Dalam Haris : 2014) 

“Kebanyakan Anggota DPRD selain hari senin hanya asik kerja sendiri, diantara dengan 

melakukan kunjungan kerja. Mengejar target penyerapan SPPD (Surat Perintah Perjalanan 

                                                           
30 Opcit. Hlm 257. 



Dinas), dalam 1 bulan, 1 orang Anggota DPRD memiliki jatah 14 kali tunjangan dinas, 9 untuk 

dalam kota dan 5 untuk luar kota. Oleh karena itu gedung DPRD provinsi jarang sekali dipakai 

untuk rapat, mereka lebih senang melakukannya dihotel-hotel luar kota ataupun dalam kota” 

Peran partai politik yang temanifestasikan dalam DPRD tidaklah banyak memberikan 

corak dalam kebijakan daerah. Partai politik di provinsi Banten hampir semuanya sama seperti 

layaknya satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Kebijakan di provinsi dipegang 

penuh kendali Gubernur apalagi dalam kebijakan-kebijakan dalam hal pembangunan proyek 

infrastruktur. DPRD yang menjadi lembaga pengawas tidak mampu memberikan dinamika 

ataupun memberikan pandangan kritisnya terhadap Gubernur. 

 



Bab VI 

 Penutup 

 

6.1 Kesimpulan 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian turunan dari sebuah gagasan baru perihal sistem 

kepartaian di Indonesia, dalam ranah Nasional Kuskridho Ambardi(2008) dengan bernas 

memberikan penjelasan tentang terjadinya kartelisasi politik di Indonesia pasca runtuhnya 

rezim orde baru. Di dalam kalimat penutup bukunya Ambardi memberikan pernyataan bahwa 

mungkin saja kartelisasi politik juga terjadi di daerah-daerah mengingat di Indonesia menganut 

sistem desentralisasi dan daerah memiliki hak serta wewenang untuk mengatur daerahnya 

masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang. 

 Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa setelah Pilkada selesai, partai-partai 

politik sudah tidak lagi berkompetisi untuk mempertahankan tujuan ataupun nilai-nilai yang 

dijanjikan semasa kampanye atau pun nilai yang memang sudah di amanatkan partai. Ternyata 

benar partai-partai politik telah kehilangan komitmenya dan sudah meniggalkan semua bentuk 

ideologinya pasca Pilkada selesai. Partai politik di Banten cenderung seperti satu kelompok 

bersama yang coba mengambil uang negara melalui pengaturan proyek pembangunan, dana 

hibah yang sudah disepakati bersama antar partai. 

 Interaksi antar partai sudah tidak menunjukan lagi sebuah persaingan. Padahal arena 

persaingan bukan hanya Pilkada saja, ada di DPRD juga sebagai lembaga yang memiliki peran 

dan fungsi mengawasi jalanya pemerintahan. di dalam arena parlemen pun partai-partai politik 

di Banten sudah tidak lagi mampu memberikan pandangan-pandangan kritisnya. Setiap 

rancangan APBD ataupun pergantian SKPD berjalan tanpa dinamika yang substansial. Semua 

seolah-olah selayaknya rekan koalisi, padahal semasa elektoral saling berkompetisi, akan tetapi 



setelah selesai seperti rekan koalisi. Inilah yang kemudian membuat partai politik tidak 

memiliki kejelasan di provinsi Banten. 

Hasil-hasil Pilkada tidak akan berdampak banyak pada partai politik baik yang menang 

ataupun yang kalah. Karena semua partai politik akan memiliki sikap yang sama di dalam 

DPRD sekeras apapun persaingan semasa Pilkada tidak akan berdampak sampai pada 

keluarnya hak angket dari DPRD provinsi Banten, karena partai politik butuh keberlangsungan 

hidup. Oleh karena itu penting bagi partai politik untuk bekerjasama menjaga kelompok kartel 

untuk keberlangsungan hidup partai politik, hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan perihal 

sumber dana pemasukan partai politik. Kemudian partai politik mencari dan memanfaatkan 

negara sebagai sumber pemasukan mereka, melalui dana-dana non bujeter atau dalam konteks 

Banten melalui uang komisi dari proyek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh TB. 

Chasan Shocib. 

Hilangnya dimensi Ideologis telah terlihat di masa Pilkada. Partai-partai hanya 

mempertimbangkan menang-kalah dan sosok figur yang paling dikenal di masyarakat. Tidak 

ada lagi pembahasan yang berbasis pada ideologi, penentuan kolaisi tidak lagi ditentukan 

dengan ideologi antar partai. Akan tetapi lebih melihat partai mana yang kiranya akan 

memberikan keuntungan dan kemenangan di Pilkada. Pasca pilkada hal semakin memburuk 

disaat semua partai sudah tidak lagi bersaing atau setidaknya memberikan pandangan kritisnya. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pilkada dan roda pemerintahan di Banten motif 

ideologi sudah tidak mewarnai setiap perilaku partai politik. 

Partai-partai politik cenderung bersikap sama dalam menangani suatu hal. Ini pun 

terjadi ketika Isu tentang dinasti politik dan korupsi di Banten di tanggapi biasa saja oleh partai-

partai. Dengan alasan tidak adanya aturan UU yang melarang dinasti politik, sehingga semasih 

mendapatkan dukungan dari masyarakat hal tersebut bukanlah masalah besar bagi 



demokratisasi di Banten. Padahal ada anomali tersendri di rezim dinasti politik partai Golkar, 

sudah semenjak berpisahnya Banten dari Jawa Barat ketimpangan sosial malah semakin 

meningkat padahal menurut data pertembuhan ekonomi meningkat, ini artiinya ada persebaran 

sumber daya yang tidak seimbang di Provinsi Banten. 

PPP partai politik yang semenjak 2005 memiliki komitmen untuk tidak berkoalisi 

dengan Golkar masih memegang prinsipnya, akan tetapi prinsip tersebut hadir pasca PPP 

merasa di khianati atas kasus Djoko Munandar. Tidak ada nilai yang tercipta dari kondisi sosial 

masyarakat, bentuk komitmen tersebut menurut penulis hanya rasa kecewa dan sakit hati 

karena merasa di khianati. Bukan tidak mungkin nanti ketika memang PPP sudah tidak lagi 

memiliki kekuatan untuk mempertahankan eksistensinya di Banten dapat bergabung atau 

menjalin koalisi dengan Golkar atau rezim dinasti. Karena di dalam DPRD pun PPP seolah-

olah tidak menjadi partai yang kritis terhadap rezim Golkar. 

Golkar dapat disimpulkan adalah pimpinan dari kelompok kartel di provinsi Banten. 

Dengan modal bangunan politik yang dibangun oleh TB. Chasan Shocib, Golkar menjadi 

kekuatan utama yang mampu menjaga bahkan mengajak partai politik di Banten untuk 

bergabung dengan koalisinya, baik di dalam Pilkada ataupun di DPRD, dengan asumsi bahwa 

pasca Pilkada pembangunan proyek akan diberikan kepada kerabat dekat dari TB. Chasan 

Shocib dan partai-partai politik mendapatkan bagian dengan dalih dana hibah. Serta anggota-

anggota DPRD provinsi mendapatkan bagian berupa biaya keberangkatan haji atau pun umroh. 

DPRD tidak sungguh-sungguh menjalankan peran dan fungsinya, karena terkooptasi dengan 

kekuatan dinasti TB. Chasan Shocib. Semakin sulit menemukan pandangan krtisi apalagi 

sampai pada hak angket, mengingat UU pun mengatur peran DPRD yang dijadikan sebagai 

elemen pemerintah daerah dan di haruskan mensukseskan ataupun mendukung Gubernur dan 

Wakil Gubernur. 
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