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ABSTRACT 

Linda Budiarti, Bachelor Degree, Department of Governance Science, Social and 

Political Science Faculty, University Of Brawijaya Malang, 2017. Populist Politics 

Rendra Kresna.  

Supervisor: Muhtar Haboddin, S. IP., M. A and Andi Setiawan, S. IP., M. Si. 

 

 The problem of the welfare of the community makes one reason Malang 

Regency must make policies that can prosper the community. Related to poverty 

alleviation, health, and education become important things that must be done. 

Malang's poverty rate reaches 11,7% (2014). Is a number that is still high to need the 

right program to solve it. Malang Regency has a program such as home renovation 

program, construction of healthy latrine, free health, “Bina Desa”, and “bina desa 

wisata”. This research will discuss related to the running of Rendra program and 

analyze how Rendra populism form. The analysis of how Rendra's populism is seen 

through the concept of populism and the concept of democratic leadership. Populism 

is a notion that recognizes the rights of the little people. The forms of populism seen 

are the populism of "little wongs", authoritarian populism, and revolutionary 

populism. The result of this research is that the Rendra program leads to the form of 

"wong cilik" populism and revolutionary populism. However, all programs can not be 

purely regarded as populist policies, because Rendra implemented the program at the 

beginning of his leadership. 
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ABSTRAK 

Linda Budiarti, Program Sarjana, Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Politik Populisme 

Rendra Kresna.  

Pembimbing: Muhtar Haboddin, S.IP., M.A dan Andi Setiawan, S.IP., M.Si 

Masalah kesejahteraan masyarakat menjadikan satu alasan Kabupaten Malang 

harus membuat kebijakan yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Terkait 

pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan Pendidikan menjadi hal penting yang harus 

diseleseikan. Angka kemiskinan kabupaten Malang mencapai 11,7 % (2014). 

Merupakan angka yang masih tinggi hingga perlu program yang tepat untuk 

menyelesaikannya. Kabupaten Malang memiliki program diantaranya program 

renovasi rumah, pembangunan jamban sehat, kesehatan gratis, program bina desa, 

dan bina desa wisata. Penelitian ini akan membahas terkait berjalannya program 

Rendra tersebut dan menganilisis bagaimana bentuk populisme yang dijalankan oleh 

Rendra. Analisis bagaimana bentuk populisme Rendra dilihat melalui konsep 

populisme dan konsep kepemimpinan demokratis. Populisme merupakan sebuah 

paham yang mengakui hak-hak rakyat kecil. Bentuk populisme yang dilihat adalah 

populisme “wong cilik”, populisme otoriter, dan populisme revolusioner. Hasil 

penelitian ini bahwa program Rendra mengarah ke bentuk populisme “wong cilik” 

dan populisme revolusioner Namun, semua program tidak bisa murni dianggap 

sebagai kebijakan populis, karena Rendra melaksanakan program tersebut diawal 

kepimpinannya. 

 

Kata Kunci: Rendra Kresna, Populisme “wong cilik”, otoriter, dan Revolusioner 
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xxv 
 

Wong cilik : Digunakan untuk menggambarkan kelas sosial dalam 

masyarakat tradisional Jawa yang sama dengan "rakyat jelata" 

dalam masyarakat feodal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini fokus terhadap politik populisme Rendra sebagai Bupati 

Kabupaten Malang. Sebagai bupati, tentunya Rendra memiliki banyak program yang 

diterapkan untuk masyarakatnya. Program-program Rendra banyak yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat. Program tersebut contohnya program Bina desa yang 

dalam kegiatannya berupa renovasi rumah, pembangunan jamban gratis, kesehatan 

gratis, dll. Peneliti berfokus pada tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan. Munculnya kebijakan-kebijakan seperti ini muncul karena masyarakat 

Kabupaten Malang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Munculnya Social-

structure, meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, globalisme dll. Rakyat 

menginginkan kealamian, rindu akan masa lalu, ini terjadi pada kalangan menengah 

kebawah. yang mengingkan segalanya sama rata sama rasa.
1
 

 Pada dasarnya, masalah kesejahteraan sosial adalah yang menjadikan alasan 

utama dari setiap program Rendra. Angka kemiskinan yang masih tinggi yaitu 

mencapai 11,17% pada tahun 2014.
2
 Rumah tidak layak huni yang masih ada 7368 

rumah pada tahun 2015.
3
 Belum lagi masih di tambah dengan adanya rumah-rumah 

yang rusak kembali. Masih ada sekitar 18% masyarakat Kabupaten Malang yang 

                                                           
1
 Penyebab munculnya kebijakan populis dikutip dari seminar yang disampaikan Burhanudin Muhtadi 

dalam Diskusi Publik Freedom Institute tentang Populisme, Demokrasi dan Kebebasan di Jakarta 
2
 Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2016 

3
 Ibid.,  
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belum memiliki Jamban yang layak.
4
 Masih tingginya angka putus sekolah pada 

tingkat SMA yaitu 34,89 % pada tahun 2015.
5
 Demi mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, Rendra menerapkan program yang menangani masalah yang terjadi di 

masyarakat. Deskripsi program tersebut peneliti bahas pada bab selanjutnya. 

Salah satu program yang terkenal dari Rendra adalah program bina desa. 

Program ini merupakan kegiatan kunjungan langsung Rendra dan seluruh SKPD ke 

salah satu desa di masing-masing kecamatan. Program ini diatur dalam Surat 

Keputusan Bupati Malang nomor 180/21/Kep/421.013/2011 tentang penetapan 

program Bupati Menyapa Rakyat. Di dalam surat keputusan ini terdapat tiga program 

yaitu program bina desa, anjangsana, dan talk show bersama bupati. Peneliti lebih 

berfokus pada program bina desa. Dimana dalam kegiatan bina desa, bupati dan 

SKPD lebih mendekatkan diri dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan 

masyarakat secara langsung. Sehingga keluhan-keluhan tersebut dapat diwujudkan 

menjadi sebuah program. Sebagaimana pendapat Jhon Stuart Mill, mengajarkan 

warga untuk melihat melebihi kepentingan langsung mereka, mengenali permintaan-

permintaan adil orang lain, dan jika perlu, menerima keputusan yang pada awalnya 

tidak mereka sukai.
6
 Program ini dijalankan sebagai upaya penguatan layanan publik, 

                                                           
4
 Dikutip dari Proposal Kompetisi Inovatif Pelayanan Publik tentang Gerakan Terpadu Wirausaha 

Sanitasi (Gardu Wusan) Melalui Kredit  Jamban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
5
 Opcit  

6
 Dikutip dari pendahuluan Term of Reference (TOR) Program “Bupati Menyapa Rakyat” Lampiran 

Keputusan Bupati Malang  nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program “Bupati 

Menyapa Rakyat” 
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demokratisasi lokal, legitimasi pemerintah sekaligus sosialisasi program/kegiatan 

pembangunan.
7
  

Program andalan dari Rendra yang kedua adalah bina desa wisata. Program 

ini memang fokus mengembangkan destinasi wisata. Namun hal itu beriringan 

dengan program pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan.
8
 Salah satu 

lokasi yang menjadi sasaran adalah desa Pujon Kidul. Kini telah memiliki branding 

“The Heart of Java” atau jantungnya Pulau Jawa.
9
 Program-program Rendra inilah 

yang menjadi bahan penelitian. 

Peneliti tertarik untuk meneliti tema ini dikarenakan beberapa alasan. 

Pertama, program yang dikeluarkan Bupati Rendra merupakan program yang 

inovatif. Bupati Rendra berusaha mendekatkan dirinya dengan masyarakat melalui 

program Bupati Menyapa Rakyat. Program ini melibatkan unsur pemerintah dan 

masyarakat secara langsung. Program ini mendapat penghargaan Akuntabel dalam 

sistem penanganan komplain integratif dan grand category region in leanding 

breakthrough on political performance pada Otonomi Awards dari The Jawa Pos 

Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
10

 Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana jalannya program tersebut hingga mendapatkan penghargaan. 

                                                           
7
 Dikutip dari Keputusan Bupati Malang  nomor:180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan 

Program “Bupati Menyapa Rakyat” 
8
 Dikutip malangpost.net/malang-raya/bina-desa-launching-branding-wisata diakses 14/6/2017 pukul 

12.35 
9
 Ibid.,  

10
 Dikutip dari Otonomi Awards dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) diakses melalui 

http://www.jpip.or.id/artikelview-47.html pada 22 Februari 2016 pukul 22.20 

http://www.jpip.or.id/artikelview-47.html
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Kedua, Program yang dijalankan Bupati Rendra adalah program-program 

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi 

masyarakat. Selain itu, juga mengajak seluruh SKPD terjun langsung dalam seluruh 

kegiatannya. Hingga terjadi komunikasi yang baik antar masyarakat, SKPD, dan 

bupati. 

Komunikasi yang terjadi diruang-ruang publik diharapkan mengarah pada 

tujuan-tujuan politis yaitu untuk kebaikan bersama. Tentunya, kondisi tersebut 

merupakan sebuah kondisi ideal tentang demokrasi; demokrasi yang bukan 

semata direduksi dalam tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum atau 

pemilihan kepala daerah, namun penglibatan rakyat secara penuh untuk 

menentukan arah perbaikan kehidupan.
11

 

 

Melalui kegiatan inovatif ini, Bupati Rendra mampu membangun kedekatannya 

dengan masyarakat, membangun citra baik kepada masyarakat, dan menampung 

aspirasi masyarakat secara langsung. Hal inilah yang memungkinkan Bupati Rendra 

menerapkan politik populisme pada masyarakat. Inilah sebagai acuan peneliti untuk 

meneliti bagaimana politik populisme Rendra. 

Ketiga, Program yang dilaksanakan Rendra merupakan program yang populis 

bahwa rakyat adalah segalanya. Segala kebijakan yang dikeluarkan semata-mata 

hanyalah untuk rakyat, bermanfaat untuk rakyat, dan bersifat sama rata untuk seluruh 

kalangan masyarakat. Selain itu, program yang dilaksanakan Bupati Rendra 

merupakan perwujudan dari proses demokratisasi. Dimana sebuah keputusan berasal 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Peneliti mengkategorikan kepemimpinan 

yang dimiliki Bupati Rendra tergolong gaya kepemimpinan demokratis. Untuk itu, 

                                                           
11

 Ahmad Imron Rozuli. “Bupati Menyapa Rakyat” dalam Initiatives for Governance 

Innovation(IGI) diakses melalui http://igi.fisipol.ugm.ac.id 1 Maret 2016 pukul 22.30 

http://igi.fisipol.ugm.ac.id/
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peneliti akan melakukan penelitian ini menggunakan konsep kepemimpinan 

demokratis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Politik 

Populisme Rendra Kresna”. Peneliti akan lebih fokus menganalisis bagaimana bentuk 

populisme Rendra. Untuk itu, peneliti akan membahas bagaimana berjalannya 

program populis Rendra Kresna untuk menentukan bagaimana bentuk populismenya. 

Bukan hal yang salah, karena hampir semua pemimpin politik juga menggunakan 

strategi populisme untuk membangun legitimasi kepemimpinannya di mata publik.
12

 

Peneliti menilai, melalui program-program populisnya lah Rendra memperkuat 

legitimasi masyarakat terhadap kepemimpinanya selama ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang diteliti adalah 

bagaimana bentuk politik  populisme Rendra Kresna dalam memimpin Kabupaten 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menganalisis bagaimana bentuk kebijakan populisme Bupati Rendra Kresna 

dalam memimpin Kabupaten Malang. 

 

                                                           
12

 Caroline Pakarina, Mariatul Asiah dan Otto Gusti Madung. Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan. 

2015.Yogjakarta. PolGov hlm, hlm 71 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ada dalam dua bagian yaitu manfaat akademis dan praktis. 

Adapun rincian manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, selain itu dapat 

digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

siapa saja yang menaruh perhatian pada studi tentang inovasi pemeritahan, 

kebijakan, dan kepemimpinan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah untuk 

menciptakan inovasi pemerintahan. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah terhadap 

program yang telah dijalankan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang digunakan peneliti, 

kemudian  peneliti bedakan antara kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Selanjutnya bahas terkait teori yang peneliti 

gunakan untuk menganalisis rumusan masalah dan penjelasan alur pemikiran tentang 

penelitian ini. 

1.1 Penelitian Terdahulu  

    Pada bagian studi terdahulu peneliti menjelaskan mengenai studi yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan politik populisme. Berikut ini 

merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus yang akan 

diteliti: 

Pertama, penelitian Caroline Paskarina judul Patronase vs Populisme: 

Strategi Mengelola Kesejahteraan dalam Politik Perkotaan di Bandung

13
 Penelitian ini telah dibukukan dalam buku yang berjudul Berebut Kontrol Atas 

Kesejahteraan. Fokus dari penulisan ini adalah ingin mengungkapkan bagaimana 

patronase dan populisme dipakai sebagai strategi distribusi kesejahteraan untuk 

memperoleh dukungan publik, yang kemudian diakhiri dengan identifikasi agenda 

lanjut bagi aktor pro-demokrasi untuk merespon kemunculan populisme.  

                                                           
13

 Ibid., hlm 42 
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Kedua, penelitian Widiyanto dan Caroline Paskarina judul Populisme dan 

Depolitisasi Publik: Studi Kasus Jakarta.
14

 Penelitian ini telah dibukukan dalam buku 

yang berjudul Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan. Fokus dari penulisan ini adalah 

dampak strategi populisme yang dipakai Jokowi-Ahok terhadap kontrol publik dalam 

pengelolaan kesejahteraan di Jakarta.  

Ketiga, penelitian Laili Nur Anisah judul Tri Rismaharini: Wajah Pemimpin 

Populis Indonesia.
15

 Penelitian ini telah dibukukan dalam buku yang berjudul 

Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan. Fokus dari penulisan ini adalah akan mengupas 

modal, kekuatan dan strategi yang digunakan Risma untuk menjadi pemimpin politik 

yang sah dan terlegitimasi, hambatan-hambatan yang dialami oleh Risma serta 

dampak kemunculan pemimpin populis bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. 

Ketiga bahasan dalam buku ini menggunakan Populisme sebagai landasan teori dalan 

penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang 

hasilnya di deskripsikan dan di analisis. 

Keempat, jurnal Burhanudin Muhtadi dengan judul Populisme; Madu atau 

Racun bagi Demokrasi?.
16

 Fokus penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan 

populisme sebuah konsep yang diperebutkan, krisis dan paradoks demokrasi, dan 

populisme: madu atau racun demokrasi. Konsep populisme dijelaskan lengkap 

mengenai indikatornya dan penyebab munculnya populisme, pemikiran kritis dan 

                                                           
14

 Ibid ., hlm 68 
15

 Ibid., hlm 89 
16

 Burhanudin Muhtadi dalam Populisme ; Madu atau Racun Bagi Demokrasi diakses 28 Februari 

2016 pukul 21.00 
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kaitannya populisme dengan demokrasi diulas secara kritis, dan perspektif populisme 

sebagai madu atau racun demokrasi juga digambarkan dalam tulisan ini dihubungkan 

dengan fenomena di Indonesia. 

 Kelima, artikel Marcus Mietzner dengan judul Jokowi: Rise of a Polite 

Populist.
17

 Fokus artikel ini adalah mendeskripsikan kenaikan spektakuler Jokowi, 

menunjukkan bagaimana kepuasan, kesalahan strategi, dan pertikaian di PDIP dan 

lingkaran Jokowi ini telah menggerogoti penampilannya dalam pemilu april dan 

kepemimpinan sebelumnya tak tergoyahkan oleh jajak pendapat. Ada satu poin yang 

membahas ruang dimana jokowi akan menjadi populis. Pada bahasan ini diulas 

bahwa Jokowi cukup pandai mengidentifikasi kemauan pemilih. 

  

                                                           
17

 Dikutip dalam http://www.insideindonesia.org/jokowi-rise-of-a-polite-populist diakses 1 Maret 2016 

pukul 22.00 

http://www.insideindonesia.org/jokowi-rise-of-a-polite-populist
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Tabel 2.1  

Pembanding Studi Terdahulu dengan Studi yang dilakukan Peneliti 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Persamaan Pembeda 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Caroline 

Paskarina judul 

Patronase vs 

Populisme: 

Strategi Mengelola 

Kesejahteraan 

dalam Politik 

Perkotaan di 

Bandung 

 

 

 

 Konsep Populisme 

 Metode penelitian 

kualitatif deskriptif dan 

analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fokus penelitian 

mengungkapkan bagaimana 

patronase dan populisme 

dipakai sebagai strategi 

distribusi kesejahteraan untuk 

memperoleh dukungan publik, 

yang kemudian diakhiri 

dengan identifikasi agenda 

lanjut bagi para  aktor pro-

demokrasi untuk merespon 

kemunculan populisme. Fokus 

penelitian penulis yaitu 

bagaimana bentuk politik 

populis Rendra Kresna dalam 

memimpin Kabupaten Malang 

2. Penelitian 

Widiyanto dan 

Caroline Paskarina 

judul Populisme 

dan Depolitisasi 

Publik: Studi 

Kasus Jakarta 

 

 Konsep Populisme 

 Metode penelitian 

kualitatif deskriptif dan 

analisis. 

 

 Fokus penelitian : dampak 

strategi populisme yang 

dipakai Jokowi-Ahok terhadap 

kontrol publik dalam 

pengelolaan kesejahteraan di 

Jakarta. Fokus penelitian 

penulis yaitu bagaimana 

bentuk politik populis Rendra 

Kresna dalam memimpin 

Kabupaten Malang 

3 Penelitian Laili 

Nur Anisah judul 

 Konsep Populisme 

 Metode penelitian 

 Fokus penelitian : mengupas 

modal, kekuatan dan strategi 
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Tri Rismaharini: 

Wajah Pemimpin 

Populis Indonesia 

kualitatif deskriptif dan 

analisis. 

 

yang digunakan Risma untuk 

menjadi pemimpin politik 

yang sah dan terlegitimasi, 

hambatan-hambatan yang 

dialami oleh Risma serta 

dampak kemunculan 

pemimpin populis bagi 

perkembangan demokrasi di 

Indonesia. Fokus penelitian 

penulis yaitu bagaimana 

politik populis Rendra Kresna 

dalam memimpin Kabupaten 

Malang. 

4 Burhanudin 

Muhtadi dengan 

judul Populisme; 

Madu atau Racun 

bagi Demokrasi? 

 Tidak ada  Menjelaskan populisme 

sebuah konsep yang 

diperebutkan, krisis dan 

paradoks demokrasi, dan 

populisme: madu atau racun 

demokrasi. Sementara peneliti 

menggunakan jurnal ini 

sebagai acuan penelitian 

5. Marcus Mietzner 

dengan judul 

Jokowi: Rise of a 

Polite Populist. 

 Penelitian Kualitatif  mendeskripsikan kenaikan 

spektakuler Jokowi, 

menunjukkan bagaimana 

kepuasan, kesalahan strategi, 

dan pertikaian di PDIP dan 

lingkaran Jokowi ini telah 

menggerogoti penampilannya 

dalam pemilu april dan 

kpemimpinan sebelumnya tak 

tergoyahkan oleh jajak 

pendapat. Peneliti Fokus 

penelitian penulis yaitu 

bagaimana bentuk populis 

Rendra Kresna dalam 

memimpin Kabupaten 

Malang. 

Sumber : diolah penulis dari berbagai sumber 2016 

    Penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah Widiyanto dan Caroline Paskarina judul Populisme dan Depolitisasi 

Publik: Studi Kasus Jakarta. Fokusnya hampir sama yaitu bagaimana kebijakan atau 

distribusi program yang dilakukan. Landasan teori yang digunakan juga sama 
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menggunakann konsep populisme. Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan 

analisis. 

 

1.2  Konsep Populisme dan Kepemimpinan 

1.2.1 Konsep Populisme 

    Populisme merupakan sebuah paham yang mengakui hak-hak rakyat kecil. 

Seperti hak dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dsb. Dalam Negara demokrasi 

yang memiliki semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat memiliki 

pemahaman bahwa rakyat memiliki hak untuk turut menyuarakan keinginnanya. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana Bupati Rendra mewujudkan 

terpenuhinya hak masyarakat kabupaten malang. Peneliti akan menguraikan hal 

tersebut dengan menggunakan konsep populisme. 

    Pankowski menjelaskan populisme sebagai ideologi yang memiliki implikasi 

tertentu tentang topik penelitian yang dilakukan.
18

 Pemimpin yang melakukan 

populisme pada akhirnya akan memberikan efek tertentu di masa depan. 

Deiwiks menyebut populisme sebagai akibat tak terhindarkan dari persaingan dua 

wajah demokrasi, yakni wajah pragmatis dan  redemptive untuk meminjam istilah 

Canovan, atau istilah Oakeshott, politics of skepticism versus politics of faith. Wajah 

pragmatis demokrasi bertumpu pada desain institusi demokrasi, entah dalam bentuk 

sistem multipartai, pemilu, kelompok penekan, lobi, dll. Redemptive democracy 

bergelayut diatas janji-janji ideal mewujudkan dunia yang adil melalui partisipasi aktif 

warga yang berdaulat dan merdeka. Ketika redemptive democracy gagal 

merealisasikan mimpi-mimpinya, maka kelompok populis siap mengambil alih melalui 

klaim apa yang disebut Mair (2002) sebagai “putting the power back into the people’s 

hand”. 
19

 

                                                           
18

 Pankowski dalam Noam Gidron dan Bart Bonikowski. Varieties of Populism: Literature Review and 

Research Agenda. Harvard University 
19

 Op.Cit., 
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Penjelasan Deiwiks tentang persaingan wajah demokrasi secara pragmatis yaitu 

desain institusi demokrasi seperti multipartai, pemilu, kelompok penekan dan 

sebagainya ini, masyarakat tidak dapat bertindak ketika pembuatan kebijakan. 

Masyarakat hanya terlibat dalam kegiatan pemilu, untuk berjalannya pemerintahan 

tidak memiliki andil yang kuat dalam hal itu. Secara redemptive pemerintah gagal 

dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, sementara masyarakat mengidealkan 

mereka harus terlibat. 

    Populisme lebih mengutamakan ide-ide/isu publik dan mengarahkan 

masyarakat pada program yang dibuat oleh aktor politik. Populisme ini memisahkan 

kaum elit dengan kaum massa. Dimaknai sebagai hubungan langsung antara elit dan 

massa dengan isu-isu popular. Munculnya populisme dilakukan oleh aktor politik 

dengan berupaya membangun kedekatan dengan warga masyarakat melalui program-

program yang berpihak pada aspirasi publik.
20

  

Pada penelitian Wawan Sobari, “Populist Politics is divided into two 

categories, namely populist polices and popular activities which are familiar 

amongs local elites and people”. Menurutnya, “ politik populisme terbagi 

menjadi 2 kategori, yaitu kebijakan populis dan kegiatan popular yang mana 

familiar di kalangan elit dan masyarakat.
21

 

 

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana program yang ditetapkan 

oleh Bupati Rendra merupakan bukti munculnya isu populisme dan merupakan solusi 

populisme dari ketidaksuksesannya program demokrasi.    

  Pemimpin populisme muncul tidak mengenal sebuah rumus darimana dia berasal, 

                                                           
20

 Caroline Pakarina, Mariatul Asiah dan Otto Gusti Madung., Op.Cit hlm 43 
21

  Wawan Sobari. Patronase Driven Democracy. 2017. Surabaya. Airlangga University Pers hlm 312 
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datang dari negara liberal ataupun dari sosial-demokrasi.
22

 Keduanya sama-sama bisa 

melahirkan pemimpin yang populis dengan menggunakan caranya sendiri. 

Kepemimpinan populis hanya bisa dikatakan produktif adalah ketika pemimpin 

populis mampu menyuarakan suara rakyatnya dan menyatukannya demi 

kesejahteraan masyarakat. Margaret Canovan membagi populisme dalam tiga bentuk 

diantaranya:
23

 

1. Populisme “Wong Cilik” 

    Populisme ini berorientasi pada petani, borjuis kecil, kooperasi antar 

pengusaha kecil dan selalu memasang prasangka dan kecurigaan terhadap usaha besar 

dan pemerintah. Populisme ini percaya bahwa ada skenario besar pengusaha dan 

penguasa untuk menindas. Tipe populisme ini tidak begitu antusias dengan ide-ide 

kemajuan entah itu urbanisasi, industrialisasi, dan kapitalisme karena dinilai 

berdampak pada kemerosotan moral. Populisme “wong cilik” suka menoleh ke masa 

lampau dan menangisi masa kini. 

2. Populisme Otoriter 

    Populisme otoriter mengharapkan lahirnya para pemimpin kharismatik yang 

melampaui politisi medioker. Tindakan pemimpin populis ini bertindak secara 

otoriter terhadap kepemimpinanya. Menganggap bahwa dirinya adalah sebuah Negara 

yang berhak mengatur segalanya. Bahkan menentukan siapa yang akan memimpin 

negaranya setelah dia. Walaupun pemilihannya dilakukan secara demokrasi tetapi 

                                                           
22

 Lambang Trijono. Dari Suara Rakyat Ke Populisme Pemimpin. Kompas 18 Juni 2014 
23

 Op.Cit  
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bukan menang dari rasionalitas politik, tapi atas dasar ikatan irasionalitas dari dirinya. 

Penyebutannya adalah ikatan peronitas, ini terjadi pada presiden Juan peron. Dia bisa 

memerintah melalui cara-cara yang tidak demokratis. Ketika menjadi presiden, Peron 

menunjuk istrinya sebagai sebagai wakil presiden. 

 

3. Populisme Revolusioner 

    Populisme revolusioner merupakan idealisasi kolektif atas penolakan terhadap 

elitisme dan ide-ide tentang kemajuan. Pranata politik dan desain intitusi politik 

dinilai tak lebih dari pengejewantahan dari dominasi elit atas rakyat, dan karenanya 

harus di bongkar dan ditundukkan melalui perebutan kekuasaan oleh rakyat dan 

sokongan penuh kepada pemimpin revolusioner yang mewakili kepentingan rakyat, 

bukan kepentingan segelintir elit. 

    Selain Canovan yang telah mendefinisikan tentang bentuk dari populisme, 

Meny dan Surel juga mendefiniskan ciri-ciri dari populisme. Meny dan Surel 

membantu banyak pemahaman orang terhadap gerakan populisme itu seperti apa. 

Adapun ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Meny dan Surel adalah sebagai berikut:
24

 

1. Rakyat adalah segalanya, perasaan sebagai komunitas kolektif lebih 

ditekankan, segresi social-horizontal dan pembelahan ideologi kanan-kiri 

                                                           
24

  Ibid ., Meny dan Surel menyebutkan ada tiga ciri kaum populis, peneliti hanya menyebutkan dua 

saja dalam konsep populisme. Ciri yang ketiga adalah kaum populis lebih menitikberatkan aspek 

pengkhianatan elit terhadap rakyat melalui modus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. 

Ciri ini tidak masuk dalam kategori penelitian peneliti di Kabupaten Malang. Untuk itu, ciri ini tidak 

peneliti masukkan dalam konsep diatas. 
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kurang ditonjolkan, tapi justru menekankan pada konflik vertikal untuk 

membedakan rakyat versus elit. 

2. Tuntukan kaum populis agar primacy of the people direstorasi melalui 

penempatan pemimpin kharismatik yang menyuarakan hati nurani rakyat. 

    Populisme dapat diartikan menjadi strategi yang digunakan aktor politik untuk 

mobilisasi dukungan politik. Kemudian, yang menjadi ciri utama dari strategi ini 

adalah model mobilisasi masif. Menggunakan tradisi populis yang tertanam di akar 

rumput dan digerakkan oleh kepemimpinan aktor yang memiliki kemampuan 

komunikasi yang handal, dan gerakan tersebut seringkali hadir ketika kekuatan 

hegemonik kelas dominan sedang melemah.
25

 

    Kehadiran sosok pemimpin yang populis harus disertai dengan kekuatan 

pengimbang yang sebanding. Ideologi populis hampir tak terelakkan dari demokrasi 

perwakilan. Banyak pemimpin populis yang menipu akademisi, namun juga kadang-

kadang sangat bergantung pada mereka.
26

 Adapun kekuatan yang mendukung 

gerakan populisme ini adalah: 

1. Kekuatan Internal  

    Kekuatan internal pemimpin populisme yaitu perlu memiliki mitra yang 

mampu mengatasi permasalahan yang hadir sebagai hal yang tidak terduga. Para 

mitra ini adalah orang-orang yang paham terhadap tata kelola pemerintahan serta 

mampu mengelola pemerintahan secara stabil dan menjamin jalannya pembangunan. 

                                                           
25

 Caroline Pakarina, Mariatul Asiah dan Otto Gusti Madung ., Op.Cit ., Hlm 62 
26

 Christa Deiwiks. Populism. 2009 diakses melalui http://livingreviews.org/lrd-2009-3 pada 2 Maret 

2016 pukul 22.00 

http://livingreviews.org/lrd-2009-3


17 
 

Namun, kebijakan populis dapat memunculkan marginalisasi terhadap kelompok 

tertentu dan dapat memberikan tekanan pada pemimpin populis. Oleh karena itu, 

pemimin populis harus memiliki dukungan sistem yang mampu mengatasi kelemahan 

tersebut. Contohnya, pembenahan institusi birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan 

pada masyarakat. 

2. Kekuatan Eksternal  

Diranah eksternal, politik populisme perlu diimbangi dengan pengembangan 

kapasitas publik.  

Laclau (2005) mengatakan bahwa populisme memiliki subyeknya pada publik yang 

menjadi syarat material bagi keberadaannya, namun publik itu sendiri belum ada. Ia 

butuh diciptakan. Karena itu populisme juga harus diikuti dengan konstruksi baru 

tentang publik, yakni publik yang spesifik yang memiliki kemampuan untuk 

merumuskan kebutuhannya, mengartikulasikannya ke dalam agenda-agenda tersebut.
27

  

 

Semua aktor dituntut untuk dapat menyuarakan argumentasinya. Kepemimpinan 

populis hanya bisa produktif ketika pemimpin mampu menyuarakan suara-suara 

rakyat dan manyatukannya demi kemajuan negara.
28

 Disinilah LSM-LSM dapat 

berperaan lebih besar untuk menyuarakan aspirasi publik. Populisme yang 

berkembang saat ini adalah populisme yang mencari bentuk itu kearah pelembagaan 

demokrasi dengan mengubah relasi kekuasaan antara massa rakyat dan pemimpin 

populis yang didukungnya.
29

 

                                                           
27

 Caroline Pakarina, Mariatul Asiah dan Otto Gusti Madung Op.Cit., Hlm 64 
28

 Dikutip dari http://lautanopini.com/2014/06/19/dari-suara-rakyat-ke-populisme-

pemimpin/    diakses 1 Maret 2016 pukul 23.45                                                                            
29

 Caroline Pakarina, Mariatul Asiah dan Otto Gusti Madung, Opcit., Hlm 64 
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    Berdasarkan konsep populisme yang telah peneliti jabarkan diatas. Peneliti 

melihat bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Bupati Rendra Kresna ini merupakan 

figur yang populis. Terlihat dari program-program inovatif yang dia telah jalankan 

semasa 2010-2015 telah menunjukkan usaha mendekatkan dirinya dengan 

masyarakat, untuk itu peneliti akan menggunakan konsep populisme untuk 

menganalisis penelitian terkait politik populisme Rendra Kresna. 

1.2.2 Kepemimpinan 

    Kepemiminan dimaknai sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali 

dengan kemampuan untuk memengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan 

yang diharapkan.
30

 Kata kunci dari sebuah kepemimpinan adalah memengaruhi. 

Dalam memengaruhi orang lain, seseorang akan memiliki gaya kepemimpinan 

masing-masing. Gaya kepemimpinan merupakan pilihan pendekatan yang dipakai 

pemimpin untuk memimpin, dalam arti memengaruh dan menggerakkan yang 

dipimpin untuk bekerja secara efektif guna mencapai ujuan organisasi.
31

 Ada 

beberapa gaya kepemimpinan yang biasa digunakan oleh pemimpin, diantaranya gaya 

Solidarity maker, administrator, otoriter, demokratis, paternalistik, egaliter, formal, 

informal, transformasional, transaksional, proaktif dan reaktif. Peneliti menggunakan 

gaya kepemimpinan demokratis untuk meneliti terkait bagaimana kebijakan populis 

Bupati Rendra ini.  

                                                           
30

 Alfan Alfian.2009. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama., hlm 191 
31

 Ibid., hlm 202 
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    Gaya kepemimpinan demokratis ini berkaitan dengan bagaimana cara 

pemimpin mengambil keputusan. Para teorisi menganggap bahwa kepemimpinan 

yang ideal adalah yang demoratis. Fokus dari gaya kepemimpinan ini adalah people 

centered, berorientasi pada manusia bukan pada benda. 
32

 Siagian mencatat beberapa 

ciri gaya kepemimpinan demokratis sebagai berikut:
33

 

1. Memiliki pandangan, betapapun besarnya sumber daya dan dana yang tersedia 

bagi organisasi, kesemuanya itu pada dirinya tidak berarti apa-apa kecuali 

digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam organisasi demi kepentingan 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. 

2. Dalam kehidupan organisasional tidak mungkin, tidak perlu, bahkan tidak 

boleh semua kegiatan dilakukan sendiri oleh pemimpin dan oleh karena itu 

selalu mengusahakan adalanya pendelegasian wewenang praktis dan realistis 

tanpa kehilangan kendali organisasional. 

3. Para bawahan dilibatkan secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui 

peran sertanya dalam proses pengambilan keputusan. 

4. Kesungguhan yang nyata dalam memperlakukan pada bawahan sebagai 

makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk social dan sebagai individu 

dengan karakteristik dan jati diri yang khas yang mempunyai kebutuhan yang 

sangat kompleks, mulai dari yang bersifat kebendaan seperti sandang, pangan, 

papan, meningkat kepada kebutuhan yang bersifat keamanan, kebutuhan 

                                                           
32

 Ibid., hlm 205 
33

 Siagian dalam Alfan Alfian., Ibid Hlm 205-206 
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social, dan kebutuhan pengakuan status hingga kepada kebutuhan yang 

bersifat spiritual. 

5. Usaha memperoleh pengakuan yang tulus dari para bawahan atau 

kepemimpinan orang yang bersangkutan didasarkan pada pembuktian 

kemampuan memimpin organisasi dengan efektif, bukan sekedar karena 

pemilikan wewenang formal berdasarkan pengangkatannya. 

Kelima ciri diatas penandakan ciri bahwa pemimpin tersebut memiliki gaya 

kepemimpinan demokratis. Peneliti menggunakan gaya kepemimpinan ini untuk 

meneliti bagaimana gaya kepemimpinan Rendra Kresna untuk memimpin Kabupaten 

Malang hingga terbentuknya politik populisme Rendra. 

2.3  Alur Pemikiran 

Pada bagian ini digambarkan alur analisis penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dalam menggunakan konsep populisme terhadap penelitian Politik Populisme 

Rendra Kresna. Bagaimana bentuk populisme Rendra Kresna dalam memimpin 

Kabupaten Malang dianalisis dengan menggunakan konsep populisme dan 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dimiliki Bupati Rendra dalam 

merumuskan kebijakan mewujudkan kebijakan yang diharapkan masyarakat. Dari 

kebijakan tersebut terbentuklah program-program Rendra yang popular namun tidak 

murni merupakan kebijakan yang populis. 
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Bagan 2.1 

 

Alur pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah penulis (2016) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yang 

diantaranya adalah jenis penelitian, penetapan lokasi penelitian, fokus penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data (metode wawancara dan studi 

kepustakaan), dan analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana bentuk politik populisme Rendra 

Kresna dalam memimpin Kabupaten Malang. Penelitian ini mengkaji tentang 

bagaimana mekanisme dijalankannya politik populisme Bupati Rendra. Landasan 

teori penelitian ini menggunakan konsep populisme. Untuk meneliti hal tersebut 

peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian 

kualitatif adalah: 

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini 

langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara 

keseluruhan; subjekpenyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak 

dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi 

dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.
34

 

 

Metode penelitian kualitatif  ini cocok untuk untuk mendeskripsikan 

fenomena, yang datanya berupa kata-kata (ucapan), perilaku, atau dokumen, dan 

                                                           
34

Ahmadi, Rulam. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2014.Yogjakarta. AR-Ruzz Media hlm 15 
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tidak pernah dianalisis dengan rumus-rumus statistik, tetapi dalam bentuk narasi.
35

 

Selain itu, pada metode kualitatif  berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu 

peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif 

peneliti sendiri.
36

.  

Jenis metode penelitian kualitatif peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. 

Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana kebijakan populis Bupati Rendra Kresna 

dalam memimpin Kabupaten Malang. Alasan peneliti menggunakan penelitian 

deskriptif adalah: 

Penelitian deskriptif kualitatif dapat diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat 

responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitianya, kemudian dianalaisis 

pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berfikir, 

berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, 

disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali 

kepada responden atau teman sejawat).
37

 

Berdasarkan alasan yang telah peneliti sebutkan diatas, penelitian deskriptif kualitatif 

dipilih karena peneliti akan lebih mendalam mendeskripsikan terkait kebijakan 

populis Bupati Rendra dengan uraian kalimat yang jelas sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan. 

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di wilayah 

Kabupaten Malang. Sasarannya adalah masyarakat desa yang terpilih menerima 

                                                           
35

 Ibid, hlm 14 
36

 Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar. Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua. 2009. Jakarta. 

Bumi Aksara hlm 78 
37

 Ibid, hlm 130 
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program, instansi pemerintah, tokoh pendukung dan organisasi yang terlibat dalam 

program tersebut. Adapun daftar lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Lokasi Penelitian 
No. Lokasi Penelitian 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 

4. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 

5. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 

6. Badan Perumahan Kabupaten Malang 

7. Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang 

8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang 

9. Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang 

10. Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang 

11. Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 

12. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang 

13. Desa Selorejo kecamatan Dau Kabupaten Malang 

14. Desa Wisata Gubukklakah Kabupaten Malang 

15. Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang 

16. Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Malang 

17. Kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang 

18. Malang Corruption Watch (MCW) 

19. Radar Malang 

20. Malang Post 

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2017 
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3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini mengacu pada politik populisme Rendra. Peneliti 

menjelaskan secara mendalam terkait bagaimana bentuk populisme Rendra dalam 

memimpin Kabupaten Malang hingga program-program populisnya. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yang ada pada penelitian kualitatif adalah data yang berwujud kata-kata 

bukan rangkaian angka. Data itu mungkin dikumpulkan dari berbagai macam cara 

seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman. Data biasanya diproses 

sebelum digunakan melalui pengetikan, penelitian.
38

 Mattew dan Huberman 

beranggapan bahwa data berawal dari data mentah dan data kasar yang diperoleh dari 

catatan-catatan lapangan, yang masih belum tersusun, rekaman-rekaman secara 

langsung.
39

 Data yang peroleh tersebut perlu ditelaah dengan metode untuk 

memfokuskan sesuai analisis dari penelitian yang dilaksanakan. 

3.4.1 Data Primer 

  Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber 

pertama di lapangan yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan narasumber 

                                                           
38

 Miles, Mattew B. dan Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press. 1992 Hlm. 15-

16   
39

 Ibid.,  
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yang berhubungan dengan fokus penelitian.
40

 Data primer yang peneliti gunakan 

adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang peneliti pilih. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh  dari sumber data kedua atau 

sumber sekunder.
41

 Data sekunder yang peneliti gunakan meliputi data yang 

diperoleh secara internal dan eksternal. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan 

adalah sebagai berikut; 

Tabel 3.2 

Data Sekunder 

 

No. Data Sekunder yang Digunakan 

1. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/21/Kep/421.013/2011 

tentang Penetapan program Bupati Menyapa Rakyat 

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Malang Nomor 556/561/KEP/421.108/2014 Tentang 

Penetapan Desa Wisata Kabupaten Malang Tahun 2014 

3. Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2015 

4. Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2016 

5. Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/buruh 

6. Proposal Kompetisi Inovatif Pelayanan Publik tentang Gerakan 

Terpadu Wirausaha Sanitasi (Gardu Wusan) melalui Kredit Jamban 

                                                           
40

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press., 2001, hlm. 128 
41

Koyan, I Wayan. Bahan Ajar Pascasarjana: Metode Penelitian Kualitatif. UNDIKSHA Singaraja, 

Tahun 2013. 
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oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

7. Jurnal Ahmad Imron Rozuli “Bupati Menyapa Rakyat” dalam 

Initiatives for Governance Innovation (IGI) 

8. Jurnal Burhanudin Muhtadi “Populisme; Madu atau Racun Bagi 

Demokrasi  

9. Daftar Riwayat Hidup Rendra Kresna 

Sumber : Diolah penulis 2017  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun penjelasan teknik pengumpulan data peneliti jelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Metode Wawancara 

  Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian uang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
42

 Wawancara bisa 

dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat apa yang peneliti lihat dilapangan. Gorden 

mendefinisikan wawancara sebagai berikut;
43

 

” Interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct 

the conversation to obtain information for some specific purpose.” Definisi ini 

diartikan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah 

satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan 

tertentu. 

 

  Maykut mengemukakan bahwa dalam kajian-kajian kualitatif, wawancara 

sering berperanan sewaktu seseorang berperan sebagai pengamat partisipan meskipun 

                                                           
42

 Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. Metodologi Penelitian. 2007. Jakarta: Bumi Aksara hlm 83 
43

 Gorden  dalam Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2010.Jakarta: Salemba 

Humanika hlm 118 
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orang-orang di tempat latar mungkin tidak menyadari bahwa percakapan informal 

mereka adalah wawancara.
44

 Hal ini dimaksudkan bahwa pembicaraan kita dengan 

responden secara tidak sengaja atau tidak resmi, itu juga disebut sebagai wawancara.  

  Pada proses wawancara, terdapat 3 informan yang dibutuhkan. Tiga informan 

tersebut adalah informan kunci, informan ahli, informan pendukung. Informan kunci 

adalah informan yang mengalami mengetahui seluk beluk masalah yang diteliti. 

Informan ahli adalah para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan 

berbagai hal terkait penelitian. Informan pendukung adalah informan yang 

mengetahui informasi terkait masalah yang diteliti. 

Peneliti menilai bahwa dengan menggunakan metode wawancara ini peneliti 

akan menemukan kejelasan dari apa yang peneliti lihat dengan mata. Dengan 

melakukan wawancara, maka peneliti dapat menarasikan apa yang peneliti ketahui. 

Maka dari itu, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai salah satu metode 

yang peneliti gunakan. 

  

                                                           
44

 Maykut dalam Ahmadi,Rulam., Op.Cit Hlm 119 
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Adapun daftar informan yang akan peneliti wawancarai diantaranya ada pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 3.3 

Daftar Informan 

No  Nama 

Informan 

Sasaran Informan Data Informasi 

1 Sujatno  

 

 Dinas Kesehatan  Mengetahui terkait kegitan yang 

dilakukan pada bina desa, 

berjalannya program sutera emas, 

dan program populis dinas 

kesehatan lainnya. 

2 Margareta Dwi 

Herawati 

Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang 

Mengetahui kegiatan yang 

dilakukan pada bina desa 

3 Arifin Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Mengetahui kegiatan yang 

dilakukan pada kegiatan bina desa, 

bina desa wisata dan program-

program yang dilakukan dinas 

pariwisata 

4 Abdurrachman  Bagian Hubungan 

Masyarakat Sekretariat 

Daerah Kabupaten 

Malang 

Meminta data tentang Bupati 

Malang 

5 Agus Suparno Dinas Pendidikan Mengetahui kegiatan yang 

dilakukan pada bina desa dan 

program populis dari dinas 

kesehatan  

6 Bapak Irwan 

(Bagian 

Perumahan 

Swadaya) 

Badan Perumahan Mengetahui tentang berjalannya 

program renovasi rumah 

7 Iriana Widianti Dinas koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Mengetahui kegiatan yang 

dilakukan pada bina desa dan 
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Menengah program populis dari dinas UMKM 

8 Perpustakaan 

Badan Pusat 

Statistika 

Badan Pusat Statistika Mengetahui data kabupaten Malang 

terkait data kemiskinan, indek 

pembangunan manusia, data 

pendidikan, dll 

9 Bapak Lukito  DPRD Kabupaten 

Malang 

Mengetahui kegiatan DPRD 

khususnya komisi B tentang 

program populis Rendra 

10 Bu Indra Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan 

Mengetahui kegiatan yang 

dilakukan pada bina desa dan 

program populis dari dinas 

perindustrian dan perdagangan 

11 Drs. 

Slimuryanto 

Kepala Desa 

Sukowilangun, 

Kecamatan Kalipare 

Mengetahui kegiatan bina desa 

yang dilakukan pada desa tersebut 

dan menghimpun pendapat terkait 

kegiatan tersebut 

12 Bapak Sahuli 

(Bagian 

Keuangan) 

Bapak Sunari 

(Bagian 

Pangan) 

Bapak Yono 

(bagian 

Pembangunan) 

Pegawai Kantor Desa 

Kemiri, Kecamatan 

Kepanjen 

Mengetahui kegiatan bina desa 

yang dilakukan pada desa tersebut 

dan menghimpun pendapat terkait 

kegiatan tersebut 

13 Bapak 

ZainulAbidin 

Bapak 

Hermanto 

Kepala Desa dan 

Sekretaris Desa 

Pandansari, Kecamatan 

Poncokusumo 

Mengetahui kegiatan bina desa 

yang dilakukan pada desa tersebut 

dan menghimpun pendapat terkait 

kegiatan tersebut 

14 Bambang 

Sopoyono 

Kepala Desa Selorejo 

kecamatan Dau 

Mengetahui kegiatan bina desa 

yang dilakukan pada desa tersebut 

dan menghimpun pendapat terkait 

kegiatan tersebut 

15 Bapak Pokdarwis Ladesta Mengetahui kegiatan bina desa 



31 
 

Harianto Gubukklakah wisata yang dilakukan pada desa 

tersebut 

16 Bapak Ibadur 

Rahman 

Pokdarwis Pujon Kidul Mengetahui kegiatan bina desa 

wisata yang dilakukan pada desa 

tersebut 

17 Bapak 

Sudarman 

Sekretaris Partai 

Golkar 

Mengetahui pendapat tentang 

Rendra serta dukungan yang 

diberikan terhadap program-

program Rendra 

18 Bapak 

Sutiyono 

Ketua Partai Nasdem Mengetahui pendapat tentang 

Rendra serta dukungan yang 

diberikan terhadap program-

program Rendra 

19 Mas Hayik Malang Corruption 

Watch (MCW) 

Mengetahui pendapat tentang 

Rendra serta analisis terhadap 

program-program Rendra 

20 Bapak Tholib Radar Malang Mengetahui informasi terkait 

program-program kabupaten yang 

berjalan, pendapat tentang Rendra, 

serta analisis terkait program 

Rendra 

21 Mas Fandri 

 

Malang Post Mengetahui informasi terkait 

program-program kabupaten yang 

berjalan, pendapat tentang Rendra, 

serta analisis terkait program 

Rendra 

22 Bu Katirah 

Bu Sarni 

 

Penerima bantuan 

Renovasi Rumah 

Mengetahui tanggapan ketika 

mendapat bantuan dan proses 

usulan meminta bantuan 

23 Bu Sarni 

Bapak Supardi 

Penerima Bantuan 

Jamban Keluarga 

Mengetahui tanggapan ketika 

mendapat bantuan dan proses 

usulan meminta bantuan 
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24 Bapak Asnan 

  

Penerima Bantuan Alat 

Produksi 

Mengetahui tanggapan ketika 

mendapat bantuan dan proses 

usulan meminta bantuan 

25 Bu Sunti 

Bu Darni 

Bapak Kusnan 

 

 

Homestay Bina Desa Mengetahui kegiatan yang 

dilakukan di rumah yang di tempati 

SKPD dan apa yang diberikan 

SKPD 

Sumber : diolah peneliti tahun 2016 

Narasumber yang telah peneliti sebutkan diatas peneliti rasa telah cukup mengungkap 

terkait bagaimana program populisme Bupati Rendra dalam memimpin Kabupaten 

Malang.  

3.5.2 Studi Kepustakaan 

Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui metode 

membaca, membandingkan dan menganalisa data yang ingin disampaikan peneliti 

kepada pembaca. Pengumpulan data yang dimaksud adalah dengan cara 

mengkonversi dari beberapa sumber literatur untuk kemudian dijadikan sebagai 

bahan penguat tulisan.
45

 Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap buku-buku 

teoritik dan juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

kemenangan dan program inovatif. 

 

                                                           
45

 Lisa Horizon, 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 

151 
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3.6 Analisis Data 

  Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data ialah proses pencarian dan 

penyusunan data yang sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang 

ditemukan. Berdasarkan model analisis data menurut Miles dan Huberman, model 

interaktif yang menggambarkan keterkaitan ketiga alur , digambarkan demikian :  

Bagan 3.1 

Model Interaktif (Miles dan Huberman,1994) 

 

 

           

           

           

           

            

Sumber : diolah dari buku Metode Penelitian Sosial karya Husaini Usman dan Purnomo 

Setiady (2009) 

 

  Dari gambaran diatas, terdapat poin penting yaitu pengumpulan data, ada tiga 

hal yang penting yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.
46

 

 

                                                           
46

 Husaini, Usman dan Akbar, Purnomo Setiadi, Opcit hlm 85  

Pengumpulan 

Data 
Penyajian 

Data 

Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Reduksi 

Data 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data baik itu data primer maupun 

sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (misalnya melalui orang lain atau 

dokumen-dokumen).
47

 

2. Penyajian Data 

Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. 

4. Kesimpulan/Verifikasi 

Merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada 

kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran 

kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. 

                                                           
47

 Sugiyono.Metode Penelitian Bisnis. 2010. Bandung: Alfabeta. hlm 193 
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BAB IV 

TENTANG KABUPATEN MALANG 

Bab ini akan mengulas tentang gambaran umum Kabupaten Malang, 

bagaimana dinamika politik lokal di Kabupaten Malang dan ulasan tentang Rendra 

Kresna. Penjelasan Mulai dari gambaran fisik kabupaten malang disertai ulasan 

perkembangan partai politik dari masa ke masa dan berisikan tentang ulasan Rendra. 

4.1 Sekilas Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang terletak di bagian tengah 

selatan provinsi Jawa Timur. Luas wilayah kabupaten Malang terdaftar sebagai 

kabupaten terluas kedua Jawa Timur setelah Banyuwangi dari 38 Kabupaten/kota di 

Jawa Timur.
48

Luas wilayah  Kabupaten Malang seluas 3.238,26 km². 
48

  

Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-

Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah 

Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan 

dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten 

Blitar. Sebelah Barat- Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan 

Mojokerto.
49

 

 

 

                                                           
48

 Ibid.,  
49

 PKPBM : Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat Pusat Studi Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor 
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Wilayah Kabupaten Malang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran 

rendah. Dataran tinggi meliputi pegunungan kendeng, daerah lereng tengger-semeru, 

dan daerah lereng kawi-arjuna. Daerah penungunan seperti ini membuat kabupaten 

Malang diramaikan dengan kedatangan wisatawan pendakian gunung.  

Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan, 378 Desa, dan 12 

Kelurahan dan jumlah penduduknya sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun 2015).
50

  Jumlah 

penduduk ini terdiri dari beraneka ragam suku. Suku yang paling banyak terdapat di 

wilayah kabupaten malang adalah suku Jawa dan Madura. Suku tersebut terbagi 

menyeluruh ke wilayah kabupaten Malang. 

Keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang tentu dipengaruhi 

oleh tingkat SDM masyarakat juga.  Sumber daya manusia yang ada adalah sebagai 

sasaran pembangunan. Salah satu tolok ukur kemampuan SDM adalah tingkat 

pendidikan. Tingkat pendidikan kepala desa/lurah di Kabupaten Malang. Kepala desa 

dengan tingkat pendidikan SMP sekitar 24,10 persen, SMU sekitar 52,56 persen, 

Akademi 1,80 persen, dan Universitas 21,54 persen.
51

 

4.2 Dinamika Politik Lokal 

 Politik lokal merupakan sebagai penentu identitas kekuatan politik di wilayah 

tertentu. Kabupaten Malang telah mengalami pergantian Bupati beberapa kali. Partai-

                                                           
50

 Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2016, hlm 5 OP. Cit  
51

 PKPBM: Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat Pusat Studi Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor Op. Cit 
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partai besar mampu menguasai wilayah Kabupaten Malang. Pergerakan partai 

penguasa di kabupaten Malang dapat dilihat dari partai pemenang pemilihan anggota 

legislatif dan pemenang pemilihan bupati. Dibawah ini merupakan tabel hasil 

perolehan pemilihan legislatif dari tahun ketahun: 

     Tabel 4.1 

Anggota Legislatif 

Tahun  

 

Partai politik 

2004/2009 2010/2014 2014/2019 

PDIP 13 13 13 

DEMOKRAT 8 8 3 

GOLKAR 8 8 12 

PKB 8 8 8 

PKS 4 4 - 

PPP 4 4 2 

GERINDRA 3 3 7 

HANURA 1 1 1 

PKNU 1 1 - 

NASDEM - - 4 

Total 50 50 50 

Sumber : Diolah dari Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2004-2016 
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Dalam sejarah kabupaten Malang, jika dilihat dari hasil pemilihan legislatif dari tahun 

2009 sampai 2016 terdapat 4 partai besar yang mendominasi perhelatan politik di 

kabupaten Malang.  Dapat dilihat pada tabel diatas, PDIP masih menguasai jumlah 

kursi di DPRD. Jumlah kursi DPRD bertahan tetap pada 13 kursi. Disusul dengan 

partai DEMOKRAT dengan 8 kursi di dua periode, namun mengalami penurunan 

pada tahun 2014/2019. Dilain sisi, GOLKAR mengalami peningkatan tahum 

2014/2019 menjadi 12 kursi.  

Keempat partai besar tersebut juga pernah berhasil mengusung pasangan 

calon Bupati untuk memenangkan pemilihan bupati. Diantaranya PDIP dan 

GOLKAR pada tahun 2005 mampu memenangkan calon bupati H. Sujud Pribadi dan 

H. Rendra Kresna. Kemenangan ini mampu memperoleh suara 65,3 % dari total 

pemilih. Merupakan hasil yang cukup menakjubkan dengan perolehan suara itu 

dibandingkan dengan calon Bupati lainnya. Berikut adalah hasil pemilihan bupati 

pada tahun 2005 adalah sebagai berikut; 
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Tabel 4.2 

Perolehan Suara Pilkada 2005 

No. Calon Bupati Perolehan suara Persentase (%)  

1 Drs. Noeryanto MM.M.Ba 

 H Zainal Faris 

121.209 10 

2 H. Sujud Pribadi 

H. Rendra Kresna 

788.033 65,3 

3 H. Dade Angga S.IP. M.Si 

Drs. H. moh Kamilun Muhtadin 

M.Si 

268.834 22,3 

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 

Hasil pemilihan suara ini, menjadikan H. Sujud Pribadi yang menggandeng H. 

Rendra Kresna sebagai wakilnya yang diusung oleh partai PDIP dan GOLKAR 

mampu memenangkan pemilihan bupati. 

 Masa berakhirnya Bupati Sujud Pribadi dan memasuki masa pemilihan bupati 

baru menjadi akhir berkuasanya Bupati Sujud. Rendra Kresna yang awalnya di 

gandeng menjadi wakil bupati kini telah mencalonkan dirinya sendiri sebagai bupati 

Malang. Berkat dukungan parati GOLKAR, Rendra Kresna yang menggandeng 

Subhan mampu memenangkan pemilihan bupati tahun 2009. Berikut ini adalah hasil 

perolehan suara pada tahun 2009; 
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Tabel 4.3 

Perolehan Suara Pilkada 2009 

No. Calon Bupati Perolehan suara Persentase (%)  

1 H. Rendra Kresna 

H. Subhan A.md 

672.511 60 

2 H. Moh. Geng Wahyudi SH. 

M.Hum 

Drs. H. Abdul Rahman 

320.571 28,6 

3 Dr. H. Agus Wahyu Arifin .MM 

Drs. H. Abdul Mujib Syadzili, M.Si 

90.877 8,1 

Sumber : Diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 

Pemilihan ini dimenangkan oleh Rendra dan Subhan yang diusung oleh partai 

GOLKAR. Perolehan suaranya mencapai 60% dari total pemilih. Kemenangan ini 

mamu mengalahkan PDIP yang sebelumnya berkoalisi di pemilihan bupati 2005. 

PDIP mengusung Moh. Geng Wahyudi dan Abdur Rahman, namun hasilnya hanya 

mendapat 28,6 persen suara. Ini menandakan bahwa partai GOLKAR menjadi partai 

penguasa di kabupaten Malang pada tahun 2009. 

 Pemilihan Bupati pada tahun 2015, merupakan masa dimana incumbent 

Rendra Kresna mencoba keberuntungan kembali. Rendra mencalonkan diri dari 

Partai NASDEM yang merupakan partai baru dari Rendra Kresna. Mulai tahun 2015 

ini, Rendra keluar dari GOLKAR dan menjadi anggota NASDEM sekaligus 
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dicalonkan bupati melalui NASDEM. Dukungan partai-partai lain cukup besar pada 

Rendra, seluruh partai mendukung Rendra kecuali PDIP. PDIP disini mencalonkan 

calon dukungan tunggalnya pada Dewanti Rumpoko dan Masrifah Adi. Berikut ini 

merupakan hasil perolehan suara pemilihan bupati tahun 2015: 

Tabel 4.4 

Perolehan Suara Pilkada 2015 

No. Calon Bupati Perolehan suara 

1 H. Rendra Kresna 

H. Sanusi 

605.817 

2 Dewanti Rumpoko 

Masrifah Adi 

521.928 

3 Nurcholis 

Muh. Mufidz 

45.723 

Sumber : Diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 

Pada pemilihan bupati yang baru dijalankan tahun 2015, perolehan suara terbanyak 

adalah calon bupati yang diusung partai NASDEM dan koalisi partai lain. 

Kemenangan ini tidak dapat dikatakan sebagai kemenangan mutlak, karena hasil 

suara dari Dewanti Rumpoko hanya selisih 83.889 saja. Namun, hasil ini tetap 

menunjukkan bahwa Rendra dan Sanusi tetap menjadi pemenang dalam pemilihan 

bupati tahun 2015 hanya dengan satu putaran saja. Pada Tahun ini, menjadi 
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kemenangan persatuan partai-partai pendukung Rendra, utamanya partai NASDEM 

sebagai partai pengusung. 

4.3 Mengenal Rendra Kresna 

 Rendra Kresna dilahirkan di Pamekasan provinsi Madura, pada tanggal 22 

Maret 1962.
52

 Rendra merupakan keturunan asli Madura yang terkenal dengan dialek 

kasar dalam bahasa sehari-harinya. Rendra menikah dengan Jajuk Sulistyawati yang 

sampai saat ini masih setia menemani Rendra dalam karirnya. Berdasarkan data 

bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tentang Riwayat Hidup Bupati 

Malang, Rendra memiliki 2 orang anak bernama Kresna Dewanata Phrosakh dan 

Kresna Tilottama Phrosakh.
53

 

Rendra kresna mengawali pendidikannya di SD Negeri Montok, Pamekasan 

dan lulus tahun 1974. Setelah lulus dari SD kemudian melanjutkan ke SMP Katolik 

Pamekasan dan lulus tahun 1977. Selanjutnya Rendra Kresna bersekolah di SMPP 

Negeri Pamekasan Jurusan Keuangan dan lulus tahun 1981. Jenjang sekolah dasar 

hingga menengah atas Rendra seleseikan di Pamekasan Madura. Setelah lulus dari 

SMPP Negeri Pamekasan, Rendra melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan D3 di 

STIKEN Surabaya, lulus tahun 1985. Tidak puas hanya belajar sampai D3, Rendra 

masih melanjutkan kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Malang mengambil 

jurusan Manajemen dan lulus tahun 1989. Sebagai mahasiswa tranferan dari diploma 

                                                           
52

 Dikutip  http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rendra-kresna/ diakses tanggal 16/1/2012 pukul 20.35 

 

http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rendra-kresna/
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3 ke jenjang S1, ternyata masih harus mengulang beberapa mata kuliah yang sudah 

pernah ditempuhnya di sebuah perguruan tinggi di Surabaya.
54

  

“Tidak cukup hanya menambil jurusan manajemen, tetapi Rendra masih 

menempuh S1 jurusan Hukum Perdata di Universitas Wisnuwardhana lulus 

tahun 1996. Setelah mendapatkan dua gelar S1, Rendra melanjutkan kuliah S2 

di STIE Yogjakarta jurusan Magister Managemen lulus Tahun 2001. 

Pendidikan terakhirnya di S3 Universitas Merdeka Malang konsentrasi Ilmu 

sosial lulus tahun 2015.”
55

 

Disertasi Rendra Kresna tentang studi sosialnya menarik sekali. Rendra mengambil 

judul “Tradisi Petekan Tes Keperawanan Di Negeri Khayangan”. Adapun penjelasan 

dari Rendra tentang disertasinya; 

“Tradisi ini, mengandung makna untuk menjaga harkat dan matabat dari 

seorang wanita,”. Menurutnya, melalui ritual Petekan ini, sekaligus untuk 

melindungi wanita maupun kaum hawa.Dijelaskannya, upacara petekan ini 

khusus untuk wanita yang masih perawan dan juga belum menikah. “Tradisi 

ini, sudah tumbuh kembang sejak tahun 1955. Tradisi Petekan ini, merupakan 

kontrol sosial bagi masyarakat suku Tengger,” kata Bung Rendra.
56

 

Selain menempuh pendidikan akademis, Rendra Kresna juga banyak 

mengikuti kegiatan diklat. Adapun beberapa diklat yang pernah diikuti Rendra adalah 

diklat yang berlangsung di Medan tahun 1983, Diklat Instruktur di Jakarta tahun 

1987, Diklat Kepemimpinan di Jakarta tahun 1989, Diklat Tenaga Kerja di Jakarta 

tahun1997.
57

 Antusias keingintahuan Rendra terhadap kepemimpinan sudah mulai 

tumbuh sejak dia bersekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan diklat.  

                                                           
54

 Dikutip  http://www.umm.ac.id/id/berita/rendra-kresna-alumi-fe-umm-itu-kini-bupati-malang.html 

dipublikasikan tanggal 22 Oktober 2010 17.31 diakses tanggal 16/1/2017 pukul 21.00 
55

 Dikutip dari data Riwayat Hidup Bupati Malang oleh Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 
56

 Dikutip http://www.malang-post.com/news/malang-raya/bupati-malang-ujian-disertasi 

dipublikasikan tanggal 13/6/2015 diakses tanggal  16/1/2017 pukul 23.00  
57

 Dikutip dari data Riwayat Hidup Bupati Malang oleh Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 
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4.4 Karir Politik Rendra Kresna 

Rendra Kresna mengawali karir kepemimpinan di organisasi - organisasi yang 

diikutinya. Memulai karir menjadi di organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI). Berdasaran Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat  Buruh dalam pasal 4 bertujuan memberikan perlindungan, 

pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya.
58

 Diawal karirnya dia menjabat sebagai Sekretaris 

DPC SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Malang tahun 1985 s/d 

1997, selanjutnya pada tahun 1997 s/d 2003 Rendra menjabat sebagai Ketua DPC 

SPSI Kabupaten Malang.
59

 Selain menjabat dalam organisasi SPSI, adapun jabatan 

yang penah dia tekuni; 

Tahun 1985 dia juga menjabat sebagai Ketua DPC SOKSI (Sentral Organisasi 

Karyawan Swadiri Indonesia) Kabupaten Malang tahun 1985 – sekarang dan 

kembali menjabaat sebagai Ketua DPD SOKSI Propinsi Jawa Timur pada tahun 

2009 s/d sekarang.  Pada tahun 1990 s/d 2010, Rendra menjabat sebagai Ketua 

Wirakarya Karya kabupaten Malang. Wirakarya merupakan perkemahan 

pertemuan pramuka penegak atau padega berbentuk perkemahan besar. Rendra 

mendekatkan dirinya dengan UMKM Kabupaten Malang dengan dia menjabat 

sebagai Sekretaris KUKMI (Kerukunan Usahawan Kecil Menengah Indonesia) 

pada tahun 1996 s/d hingga sekarang.  Pada tahun 1999 s/d 2010 Rendra 

menjabat sebagai ketua Fokus Maker (Forum Komunikasi Mahasiswa 

Kekaryaan) Provinsi JawaTimur.  Pada tahun 2005 s/d sekarang Rendra 

menjadi Penasehat HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Tahun 2006 

s/d sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat KTNA ( Kontak Tani 

dan Nelayan) Kabupaten Malang.
60
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 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat  Buruh 
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 Dikutip dari data Riwayat Hidup Bupati Malang oleh Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 
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Perjalanan karir organisasi yang dijalani Rendra cukup banyak, sedari dulu memang 

dia aktif di organisasi. Sehingga memang banyak jabatan yang dipercayakan 

kepadanya. Rendra juga terkenal sebagai orang yang rajin dalam kesehariannya. 

 Nama Rendra tidak hanya terkenal dalam keaktifannya dalam keorganisasian. 

Karir politik yang dia tekuni juga membawanya pada karirnya dalam memimpin 

Kabupaten Malang. Karir politik Rendra dimulai ketika dia bergabung dengan Partai 

Golkar yang merupakan salah satu partai besar kala itu. Dimulai dengan menjabat 

sebagai Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Malang pada tahun 1990 s/d 

2000 , tahun 2001 s/d 2004, dan tahun 2004 s/d 2009.
61

 Jabatan menjadi Sekretaris 

tidak hanya satu kali masa jabatan, tetapi di dua periode selanjutnya Partai Golkar 

masih mempercayai Rendra untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris DPD Golkar 

Kabupaten Malang. 

Rendra mulai mencoba peruntungan untuk meraih cita-citanya sebagai 

anggota legislatif. Ketertarikan pada dunia politik menjadi landasan Rendra untuk 

bertekad meraih cita-citanya. Seperti yang diutarakan Rendra dalam website 

Universtitas Muhammadiyah Malang, “Saya memang tertarik pada dunia politik, 

tetapi bukan sebagai eksekutif, tetapi legislatif. Sebab, aktivitas keorganisasian saya 

rasanya lebih klop menjadi legislatif,” kata ketua SPSI Kabupaten Malang itu.
62

 

Dasar keorganisasian Rendra memang cocok jika dia berjuang di anggota legislatif. 
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Hingga pada tahun 1999 s/d 2004 Rendra berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten 

Malang dan menjabat sebagai Ketua Komisi C dan wakil ketua DPRD Kabupaten 

Malang tahun 2004 s/d 2005.
63

 

Jabatan Rendra di Golkar tidak hanya berhenti menjadi sekretaris saja. Pada 

tahun 2004 Rendra mulai diangkat menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang. 

Hingga Tahun 2016 Rendra masih dipercaya untuk tetap memegang kendali DPD 

Golkar Kabupaten Malang. Semasa Rendra menjadi Ketua DPD Golkar MEMANG 

Karier partai Golkar di Kabupaten Malang memang bagus. Jiwa “kebapakan” yang 

diungkapkan Bapak Sudarman yang saat ini menjabat sebagai sekretaris DPD Golkar, 

yang dimiliki Rendra memang bisa Ngemong (jawa) anggotanya dengan baik.
64

 Tentu 

sikapnya tersebut menjadi salah satu indikator mengapa Rendra tetap dipertahankan 

hingga 10 tahun menjabat sebagai ketua DPD Golkar. 

Pilkada tahun 2005 menjadi akhir perjuangan karir Rendra di DPRD 

Kabupaten Malang. Rendra dari partai Golkar di gandeng oleh Sujud Pribadi dari 

PDIP untuk mencalonkan Bupati Malang.hingga pada akhirnya mereka dapat 

memenangkan pilkada bupati. Tahun 2005 s/d 2010 Rendra menjadi Wakil Bupati 

Kabupaten Malang mendampingi Sujud Pribadi. 
65
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Pada pilkada tahun 2010, Rendra memilih hengkang dari duetnya bersama 

Sujud Pribadi. Dia memilih untuk mencalonkan dirinya dari parti Golkar, 

menggandeng Ahmad Subhan dari Partai PKB. Pasangan Rendra-Ahmad Subhan 

mampu menyingkirkan Geng Wahyudi-Abdul Rahman dan Agus Wahyu Arifin - 

Abdul Mujib.
66

 Tahun 2010 s/d 2015 Rendra berhasil menduduki jabatan Bupati 

Malang melalui partai Golkar.  

Tahun 2015 Rendra mencoba untuk mencalonkan kembali menjadi Bupati 

Kabupaten malang berangkat dari Partai Golkar. Calon incumbent memang lebih 

mudh untuk menang dibandingkan dengan calon-calon baru. Nama calon incumbent 

pasti sudah banyak di kenal masyarakat, tentu masyarakat akan lebih mengingatnya. 

Persaingan pencalonan Rendra-Sanusi kali ini melawan pasangan Dewanti-Masrifah 

dari PDIP dan calon independen Nurcholis Mufidz. 

Sebenarnya pasangan Rendra hampir kalah dengan pasangan dari PDIP, 

perbedaan hasil Pilkada yang terpaut dekat dan memang kampanye dari 

Dewanti lebih menarik dibandingkan kampanye Rendra. Kampanye Rendra 

tidak menarik, tidak ada yang baru, hanya dialog, dan mengumpulkan masa. 

Isu-isu yang diangkat tim Rendra tidak menarik hanya sebatas isu umum saja.
67

 

Kampanye Rendra yang tidak menarik tidak memengaruhi kemenangan Rendra, 

akhirnya Rendra masih berhasil memenangkan pilkada 2015.  Rendra kembali 

menjabat sebagai Bupati Malang periode 2015-2020. 
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Namun, pada 15 Agustus 2016, Rendra mulai hengkang dari Partai Golkar. 

Rendra melanjutkan karirnya di Partai Nasdem menjabat sebagai ketua DPW Partai 

Nasdem Kabupaten Malang. Tidak diketahui penyebab secara pasti mengapa Rendra 

memilih untuk hengkang dari partai Golkar. Diungkapkan Rendra di ahrian 

Tribunnews adlah sebagai berikut; 

“Salah satu alasannya karena Rendra menilai, di Golkar banyak pengurus yang 

tidak memegang teguh garis perjuangan partai.“Demokrasi bukan langi menjadi 

Panglima di Partai Golkar,” ungkapnya.Lanjut Rendra, banyak kader potensial 

Partai Golkar yang sengaja disingkirkan. Padahal kader tersebut telah banyak 

berjasa buat Golkar.”
68

 

 Selain karir dalam politik, Rendra masih memimpin berbagai organisasi yang 

masih berlanjut sampai sekarang. Diantaranya yaitu;  

Ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Malang, ketua MIPI 

(Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Kabupaten Malang, Ketua Pengurus 

Cabang PSSI Kabupaten Malang, Ketua BNK (Badan Narkotika Kabupaten) 

Kabupaten Malang, dewan Penasehat GP anshor Kabupaten Malang, ketua 

LKCI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) provinsi Jawa Timur), manager 

PS. Arema Indonesia tahun 2009 s/d 2010, Bendahara Yayasan Arema, 

presiden kehormatan PS AREMA Indonesia tahun 2010.
69
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BAB V 

POLITIK POPULISME RENDRA KRESNA 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan populis Rendra, bentuk-

bentuk populisme Rendra, dan berjalannya program-program Rendra yang populis. 

Meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kegiatan bina desa 

dan bina desa wisata.  Peneliti juga akan membahas proses berjalannya program 

tersebut dan bagaimana manfaatnya pada masyarakat. Bab ini menarik dikarenakan 

ada program-program inovatif dalam upaya menyejahterakan masyarakat Kabupaten 

Malang. 

5.1 Kepemimpinan Populisme Rendra 

 Menjalankan sebuah roda pemerintahan, tentunya ada sikap yang berbeda-

beda dari masing-masing individu.  Begitu pula dengan gaya memimpin Rendra 

Kresna di Kabupaten Malang. Memimpin Kabupaten Malang bukan hal yang mudah, 

dengan berbagai masalah yang terjadi di kabupaten Malang yang berkaitan masalah 

kesejahteraan, kesehatan, kualitas pendidikan, dan sebagainya. Kabupaten Malang 

yang luas wilayahnya dan aneka ragam penduduknya, tentu sulit untuk memimpin 

kabupaten Malang agar terwujud masyarakat yang sejahtera tanpa memiliki masalah 

apapun. 

Rendra mulai memimpin kabupaten Malang sejak menjadi wakil Bupati 

Kabupaten Malang mendampingi Bapak Sujud Pribadi pada tahun 2005 s/d 2010. 
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Mulai saat itu, Rendra mulai mengepakkan sayapnya sebagai pemimpin daerah. 

Dibuktikan pada tahun 2010 pada saat pemilihan kepala daerah, Rendra memilih 

untuk mencalonkan dirinya sebagai Bupati Malang. Pada masa kepemimpinan 

Rendra era 1, Rendra telah mengadopsi cara-cara Bupati Sujud dalam memimpin 

Kabupaten Malang. Sejatinya, semasa Sujud memimpin Kabupaten Malang dia 

memang gemar melakukan kunjungan ke masyarakat. Kegiatan itu kemudian 

dilanjutkan pada masa jabatannya dengan program yang lebih dikenal dengan “Bina 

Desa”. Pada masa kepemimpinannya kedua, Rendra sedikit merubah program yang 

djalankan pada masa sebelumnya. Hanya dengan mengubah konsep kunjungan dan 

binaan pada desa daerah wisata dengan penamaan “Bina Desa wisata”. Kegiatannya 

hampir sama yaitu melalui kunjungan ke desa yang berpotensi untuk wisata. Hanya 

saja kegiatan ini tidak dapat menyeluruh ke seluruh kecamatan. Sebatas dipilih pada 

desa-desa yang berpotensi wisatanya dapat dikembangkan. 

Rendra adalah sosok pemimpin yang merakyat dengan melakukan kunjungan 

ke masyarakat. Ketika melakukan kunjungan, Rendra gemar mencari simpati 

masyarakat dimana lokasi dia melakukan kunjungan. Dia mencari simpati dengan 

mendekatkan diri ke masyarakat. Kegiatannya yaitu menampung aspirasi masyarakat 

di wilayah tersebut. Di wilayah yang di kunjungi, masyarakat membuat forum untuk 

berkumpul Bersama dengan bupati dan disitulah masyarakat dapat menyampaikan 
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aspirasi dan keluhan-keluhan yang dialami. Sosok Pak Rendra juga mudah mengingat 

orang, jadi dia pintar mengambil hati orang.
70

 

Rendra memiliki kharisma dalam memimpin kabupaten Malang. Dari segi 

penampilan dan pembicaraan dinilai mampu mengenalkan dirinya adalah figur yang 

bagus di masyarakat. Berlainan dengan gaya bicaranya, Rendra merupakan sosok 

yang tegas, keras, dan dapat dibilang tega.
71

 Apabila ada hal yang tidak dia sukai, 

tidak segan-segan untuk menolaknya secara tegas. Karakter tersebut sangat khas 

karena karakter Madura tempat asal Rendra dilahirkan 

 Pada saat melakukan kegiatan dengan masyarakat, Rendra dapat dikatakan 

sering narsis.
72

 Hal itu ditunjukkan pada saat Rendra melakukan kunjungan tidak 

pernah lepas dari liputan media dan meminta untuk ditempatkan berita tersebut di 

halaman utama koran. Merupakan kebiasaan Rendra untuk lebih memperkenalkan 

dirinya ke masyarakat dan publikasi melalui media massa. Sehingga Rendra menjadi 

cukup banyak dikenal di masyarakat. Yang kemudian memungkinkan dia semakin 

dicintai masyarakat Kabupaten Malang dan para pendukungnya. 

 Bentuk kepemimpinan Rendra yang sering melakukan kunjungan ke daerah, 

mendengar aspirasi masyarakat, merupakan salah satu ciri dari kepemimpinan yang 

demokratis dilakuan Rendra. Walaupun dibelakang itu semua mungkin ada tujuan 
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yang tersembunyi. Tetapi yang dilakukan Rendra masih terarah menuju 

kepemimpinan yang demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakatnya. 

5.2 Bentuk Populisme Rendra 

Pada ulasan dibawah ini akan peneliti deskripsikan terkait bentuk populisme 

Rendra yang dijalankan Rendra dalam kebijakannya. 

5.2.1 Populisme Wong Cilik 

 Populisme wong cilik berorientasi pada petani, borjuis kecil, kooperasi antar 

pengusaha kecil dan selalu memasang prasangka dan kecurigaan terhadap usaha besar 

dan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan semata-mata untuk 

kepentingan rakyat kecil. Melihat keadaan masyarakat kabupaten Malang saat ini 

yang masih banyak penduduk miskin, rumah tidak layak huni, terbatasnya 

kepememilikan kamar mandi, Rendra mencoba memujudkan program-program yang 

digagasnya untuk memenuhi keperluan masyarakat. Program ini dijalankan untuk 

mengurangi sedikit beban masyarakat tidak mampu di Kabupaten Malang.  

Kebijakan Rendra yang merupakan populisme wong cilik salah satunya 

adalah dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan terdapat program 

pengobatan gratis untuk penyakit ringan dan dapat di lakukan pengobatannya di 

seluruh puskesmas di kabupaten Malang. Pelayanan kesehatan di puskesmas saat ini 

menjadi lebih baik di masing-masing kecamatan. Untuk warga yang sakit dan jauh 

dari rumahsakit daerah, saat ini langsung bisa berobat di puskesmas. Jika dahulu 
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belum bisa melakukan rawat inap di puskesmas, saat ini di pelosok-pelosok 

Kabupaten Malang sudah bisa rawat inap.
73

 Untuk itu, pengobatan gratis merupakan 

salah satu bentuk populisme wong cilik. 

Pemberian pelayanan kesehatan gratis diberikan kepada seluruh lapisan 

masyarakat untuk jenis penyakit yang ringan. Bagi masyarakat yang berobat untuk 

penyakit dengan penanganan serius bisa menggunakan jaminan kesehatan. Mengikuti 

peraturan pusat menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Puskesmas akan memberikan 

rujukan ke rumah sakit daerah. Pemerintah kabupaten Malang telah bekerja sama 

dengan rumah sakit untuk melayani masyarakat dengan baik. 

Pelaksanaan kebijakan kesehatan gratis ini di laksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang. Memberikan mandate kepada masing-masing 

puskesmas untuk menjalankan kebijakan tersebut dan mengaasi jalannya kebijakan. 

Dilihat dari sudut populisme wong cilik, kebijakan tentang pelayanan kesehatan 

gratis tergolong  populisme tersebut. Rendra bekerjasama dengan dinas kesehatan 

untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Malang yang sehat dan terhindar dari 

penyakit. 

5.2.2 Populisme Otoriter 
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   Populisme otoriter mengharapkan lahirnya para pemimpin kharismatik yang 

melampaui politisi medioker. Tindakan pemimpin populis ini bertindak secara 

otoriter terhadap kepemimpinanya. Menganggap bahwa dirinya adalah sebuah Negara 

yang berhak mengatur segalanya. Bahkan menentukan siapa yang akan memimpin 

negaranya setelah dia.
74

 Tipe populisme ini tidak menunjukkan bahwa Rendra Kresna 

melakukan hal ini. Dalam kepemimpinan Rendra selama ini, dirinya mau menerima 

pendapat yang diberikan oleh bawahan, tidak serta merta harus menjalankan apa yang 

selalu dia katakan.
75

 Baik itu dalam pimpinanannya sebagai bupati maupun sebagai 

ketua partai. 

    Rendra Kresna dalam menjalankan kebijakannya, menggandeng seluruh 

SKPD untuk bergerak bersama melaksanakan pembangunan. Rendra mengajak 

seluruh instansi pemerintahan turut ikut serta dalam melakukan pembangunan. Selain 

itu bupati juga menggandeng CSR untuk membangun Kabupaten Malang. Ketegasan 

yang dimiliki Rendra Kresna tidak melampaui sikapnya untuk otoriter. Karakter 

Rendra yang masih mendengarkan aspirasi rakyat dan seluruh jajarannya. Dilihat 

dalam setiap kegiatan Bina Desa ada kegiatan dialog bersama bupati. Disitulah 

Rendra mendengarkan keluhan masyarakat, mendengarkan apa yang masyarakat 

inginkan.
76

 Apabila memungkinkan untuk di berikan langsung ketika kegiatan 

tersebut, Rendra akan memberikan apa yang di inginkan masyarakat. 
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5.2.3 Populisme Revolusioner 

    Populisme revolusioner merupakan idealisasi kolektif atas penolakan terhadap 

elitisme dan ide-ide tentang kemajuan. Pranata politik dan desain intitusi politik 

dinilai tak lebih dari pengejewantahan dari dominasi elit atas rakyat, dan karenanya 

harus di bongkar dan ditundukkan melalui perebutan kekuasaan oleh rakyat dan 

sokongan penuh kepada pemimpin revolusioner yang mewakili kepentingan rakyat, 

bukan kepentingan segelintir elit.
77

 Bentuk populisme ini, menunjukkan sikap 

ideologi populis Rendra. Rendra menginginkan perubahan yang ada dalam 

masyarakat Kabupaten Malang. Hal itu dilakukannya melalui program yang dia 

jalankan. 

    Hampir semua kebijakannya mementingkan kepentingan rakyat banyak atau 

rakyat secara umum. Pembangunan yang dilakukan Rendra terkait dengan kebijakan 

bina desa dan bina desa wisata ini merupakan program gagasan Rendra untuk 

memajukan pembangunan kabupaten Malang. Dalam kegiatan bina desa ini, Rendra 

menggerakkan seluruh SKPD nya untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Seluruh 

pelayan publik pindah di desa terpilih. Rendra berusaha mendekatkan dirinya ke 

masyarakat. Inilah salah satu keuntungan yang mungkin juga ingin dicapai Rendra, 

yaitu dengan dikenal masyarakat. 
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    Tidak hanya sebatas berkunjung, namun dalam kegiatan ini Rendra 

melakukan pembangunan wilayah desa yang menjadi sasaran binaan. Selain itu dalam 

upaya pengentasan kemiskinan, Rendra beserta jajarannya memberikan bantuan pada 

warga kurang mampu di desa tersebut. Seperti bantuan renovasi rumah, 

pembangunann jamban sehat, penerangan jalan, drainase, dll. Yang paling populer di 

masyarakat adalah bantuan renovasi rumah bagi yang tidak mampu. Kegiatan tersebut 

dikemas dalam program Bina Desa. Untuk itu, masyarakat sangat antusias mengikuti 

kegiatan bina desa. Mereka berharap kegiatan-kegiatan tersebut masih terus 

dilanjutkan, dan bantuan-bantuan yang diberikan pada mereka tidak berhenti pada 

kegiatan itu saja.
78

 

    Kegiatan bantuan-bantuan dan pembangunan yang dilakukan oleh Renda 

dengan bekerja sama dengan seluruh SKPD, merupakan bentuk populisme 

revolusioner. Dimana Rendra menginginkan perubahan dan kemajuan di masyarakat 

kabupaten Malang. Masin-masing dinas mengambil peran tersendiri dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

5.3 Program Populis Rendra 

 Pada subbab ini peneliti akan menguraikan tentang program populis Rendra 

yang dilakukan untuk masyarakat Kabupaten Malang. Peneliti akan membahas lima 

bidang yaitu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, program bina desa dan 

program bina desa wisata. Peneliti akan membahas terkait berjalannya program, 
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sasarannya dan menelaah manfaat program-program tersebut pada masyarakat. 

Selengkapnya akan peneliti bahas lebih lanjut pada poin-poin dibawah ini. 

5.3.1 Bidang Kesehatan 

Bidang kesehatan merupakan hal yang cukup penting dalam kehidupan 

manusia. Untuk itu kabupaten Malang melaksanakan program pelayanan kesehatan 

gratis. Selengkapnya, akan peneliti uraikan penjelasanya sebagai berikut.. 

5.3.1.2 Pelayanan Kesehatan Gratis 

  Kesehatan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia. 

Kabupaten Malang melaksanakan program kesehatan gratis untuk masyarakat 

kabupaten Malang. Seluruh masyarakat bisa mengakses kesehatan gratis di 

Puskesmas. Tetapi, terbatas untuk penyakit ringan saja seperti flu, batuk, demam, dan 

sebagainya. Bagi yang menderita sakit berat dapat menggunakan BPJS kesehatan, 

Askes, Jamkesmas, dan lain-lain. Jaminan kesehatan ini bisa digunakan di rumahsakit 

yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah. Adapun data terkait masyarakat 

kabupaten malang yang mendapatkan jaminan kesehatan yaitu: 
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Tabel 5.1 

Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2015 

No. Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Persentase (%) 

1. BPJS Kesehatan 6,34 

2. BPJS Ketenagakerjaan 1,54 

3 Askes/Asabri/Jamsostek 4,12 

4. Jamkesmas/PBI 14,34 

5. Jamkesda 0,40 

6. Asuransi Swasta 0,18 

7. Perusahaan Kantor 0,78 

8. Tidak Memiliki Jaminan 72,71 

Sumber: Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015 dalam Kabupaten 

Malang dalam Angka 2016  

 

  Ada 27,29 % masyarakat Kabupaten Malang yang memiliki jaminan 

kesehatan dari berbagai jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Malang. Jaminan 

kesehatan tersebut dapat digunakan di rumahsakit yang telah bekerja sama pada 

pemerintah dan pihak pembuat asuransi kesehatan. Pengguna BPJS Kesehatan dan 

Jamkesmas mendominasi jaminan kesehatan yang digunakan masyarakat. Namun, 

masih banyak masyarakat Kabupaten Malang yang belum memiliki jaminan 

kesehatan.  

  Berdasarkan data kunjungan ke Puskesmas dan banyaknya orang sakit di 

puskesmas dapat di prediksi jumlah pengguna jaminan kesehatan yang digunakan. 
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Berikut ini merupakan data pengunjung puskesmas dan banyaknya orang sakit di 

puskesmas dari tahun 2010 s/d 2014.  

Tabel 5.2 

Banyaknya Pengunjung Puskesmas dan Banyaknya Orang Sakit 

 

Tahun Banyaknya Kunjungan ke 

Puskesmas 

Orang Sakit di Puskemas 

2010 1.167.599 13.617 

2011 1.076.100 10.974 

2012 1.265.492 11.444 

2013 1.064.070 12.949 

2014 923.821 13.484 

 Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2015 (Badan Pusat Statistika Kabupaten 

Malang) 

Adanya kunjungan di puskesmas dan orang sakit di puskesmas dapat diprediksi 

bahwa pengguna jaminan kesehatan setiap tahunnya hampir sama dengan jumlah 

oranng sakit. Perbedaan jumlah kunjungan ke puskesmas dengan pengguna jaminan 

kesehatan tidak begitu berpengaruh meski terpaut jauh. Dikarenakan kepentingan 

masyarakat untuk datang ke Puskesmas tidak melulu karena sakit, bisa saja untuk 

mencari surat keterangan sehat, periksa kehamilan, pembelian obat saja, dan 

sebagainya. 

  Puskesmas Kabupaten Malang terdiri dari 33 Puskesmas yamg masing-

masing berada di setiap kecamatan. Puskesmas setiap kecamatan kini telah dilengkapi 

dengan kebutuhan puskesmas untuk mengobati penyakit ringan atau penyakit yang 

tidak perlu dirujuk ke rumahsakit. Seperti halnya puskesmas di kecamatan Pujon juga 
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telah memiliki kelengkapan peralatan dan pelayanan yang baik.
79

 Jauhnya kecamatan 

Pujon dari pusat kabupaten tentu akan membantu warga yang sakit tidak perlu jauh-

jauh mencari rumahsakit. Tidak hanya di Kecamatan Pujon, memang pemerintah 

Kabupaten Malang telah mengkondisikan seluruh puskesmas di Kabupaten Malang 

untuk dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Sehingga pelayanan 

kesehatan cukup bisa dilaksanakan di puskesmas. 

5.3.2 Bidang Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang diberikan untuk generasi 

muda agar generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Pendidikan yang baik 

akan memberikan kemajuan yang baik pula untuk masyarakat. Memberikan 

peningkatan kesejahteraan yang baik pula untuk masyarakatnya juga. Namun, 

Pendidikan di Kabupaten Malang tidak serta merta berjalan mulus. Di buktikan masih 

banyak anak nusia sekolah yang putus sekolah. Sementara pemerintah juga belum 

memiliki program khusus untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang, adapun diagram angka putus sekolah 

tahun 2010 sampai 2015  adalah sebagai berikut; 

  

                                                           
79

 Wawancara dengan Bapak Sutiyono ketua DPD Nasdem Kabupaten Malang tanggal 22/9/2016 

pukul 13.30 
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Diagram 5.1 

Angka Putus Sekolah Tahun 2010 sampai 2015 

 

 
Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang tahun 2010 

sampai  2015 

Jumlah siswa SMA yang putus sekolah atau tidak sekolah mengalami 

kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2014. Angka putus sekolah pada usia SMA 

disebabkan oleh berbagai hal, selain tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah 

tetapi kebanyakan mereka memilih untuk bekerja.
80

 Pemerintah Kabupaten Malang 

memang belum bisa memberikan pendidikan gratis untuk siswa setara SMA/ SMK. 

Tetapi dengan melihat angka partisipasi murni sekolah setara SMA cukup baik, 

pemerintah Kabupaten malang akan terus mengembangkan program-program yang 

mendukung berkembang dan kualitas pendidikan di kabupaten Malang. Adapun 

                                                           
80

 Ibid.,  
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angka Partisipasi Murni sekolah setara SMA dari tahun 2010 s/d 2015 adalah sebagai 

berikut; 

Diagram 5.2 

Angka Partisipasi Murni Tingkat SMA 

 

Sumber : diolah dari kabupaten Malang dalam angka 2011 s/d 2016 (Badan Pusat Statitika 

Kabupaten Malang) 

Berdasarkan data diatas, dinas pendidikan merasa bahwa mereka telah gagal 

mewujudkan masyarakat kabupaten malang yang cerdas. Dikarenakan pada tahun 

2014, angka partisipasi sekolah untuk jenjang SMA turun drastis hanya 17, 47 persen.  

Dalam kegiatan bina desa yang dilakukan Bersama dinas-dinas yang lain, dinas 

Pendidikan terus memberikan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan. Sayangnya 

kabupaten Malang belum memiliki program yang cukup bermanfaat dan dikenal 

masyarakat yang mampu menunjang perbaikan pendidikan. 
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 Nilai pendiikan kabupaten Malang masih berada dibawah. Belum memiliki 

nilai yang baik. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang Pendidikan di 

kabupaten Malang. Dana BOS kabupaten Malang tidak masuk dinas Pendidikan 

tetapi masuk ke dalam dana hibah.
81

 Jadi dalam bidang pendidikan, masih belum 

memiliki program khusus untuk menangani masalah pendidikan. 

5.3.3 Kesejahteraan Masyarakat 

Masalah kesejahteraan memang merupakan hal yang krusial yang banyak 

dihadapi setiap daerah di Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu tolok ukur 

kesejahteraan. Kabupaten Malang juga merupakan daerah yang cukup  memiliki 

banyak warga miskin. Usaha pemimpin daerah untuk mengurangi kemiskinan banyak 

dilakukan. Di Kabupaten Malang, masa kepemimpinan Rendra Kresna melalui dua 

program yang menjadi dua program unggulan. Pada masa jabatan tahun 2010-2015 

Rendra memiliki program yaitu program Bupati Menyapa Rakyat. Pada pemilihan 

kepala daerah tahun 2015, Rendra terpilih kembali menjadi bupati Kabupaten 

Malang. Rendra mengeluarkan program terbaru untuk 5 tahun kedepan yaitu bina 

desa wisata. Kedua program ini, difokuskan untuk mendekatkan diri dengan 

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, kabupaten Malang juga gencar 

memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu seperti renovasi rumah dan 

bantuan jamban sehat. 
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 Opcit.,  
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 Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang tercatat dalam Kabupaten 

Malang dalam Angka 2015 Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang menujukkan 

angka kemiskinan tahun 2010 – 2014. Adapun diagram angka kemiskinan tahun 2010 

sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut; 

Diagram 5.3 

Angka Kemiskinan Kabupaten Malang 

 

Sumber: Diolah dari Kabupaten Malang dalam Angka 2016 

Angka kemiskinan dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan. 

Penyebab adanya kemiskinan tidak bisa diketahui secara pasti. Untuk itu, Kabupaten 

Malang masih harus berusaha keras untuk mengurangi angka kemiskinan setiap 

tahunnya.  Pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan-bantuan untuk 

mengurangi masalah kesejahteraan yang melanda Kabupaten Malang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 
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1.3.3.1 Renovasi Rumah 

Renovasi rumah dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni. 

Renovasi rumah dilakukan oleh badan perumahan, TNI, Dinas Cipta Karya, Dinas 

Sosial, adapula yang bekerjasama dengan CSR. Bantuan renovasi rumah diberikan 

kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Kategori rumah tidak layak huni 

meliputi;
82

 

a. Fisik dan kecukupan ruang 1 orang/ 9 m
2
 

b. Kondisi fisik (bahan yang dipakai)  

- Atap = rumbai daun 

- Dinding = dinding bambu, papan, casiboard 

- Lantai = tanah 

c. Masyarakat berpenghasilan rendah 

 

Apabila ada masyarakat yang memiliki kategori rumah tidak layak huni diatas, akan 

diajukan untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah. Calon penerima bantuan di 

data oleh aparat desa untuk diajukan ke kecamatan sampai dinas terkait yang 

mengadakan program renovasi rumah.  

Belum tentu semua rumah yang diajukan akan mendapatkan bantuan. Pemilik 

rumah akan mendapatkan syarat yang harus mereka tunjukkkan. Nantinya, calon 

penerima kemudian diverifikasi oleh pendamping masyarakat. Masing-masing calon 

enerima bantuan aka nada endamping yang menyurvei rumah mereka. Mereka harus 

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Adapun syarat penerima bantuan 

renovasi rumah adalah sebagai berikut;
83

 

                                                           
82

 Wawancara dengan bapak Irwan bagian perumahan Swadaya pada tanggal 30/9/2016 pukul 10.30 
83

 Ibid.,  
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a. E- KTP 

b. Rumah masuk kriteria rumah tidak layak huni 

c. Status tanah milik sendiri, bukan tanah sengketa 

d. Sertifikat keterangan desa milik bersangkutan 

e. Bersedia untuk swadaya minimal dalam bentuk biaya (ongkos) tukang. 

Proses penerimaan bantuan berjalan panjang, setelah calon penerima bantuan 

disurvei dan berhak mendapat bantuan renovasi maka prosespun mulai berjalan. 

Proses disalurkannya bantuan yaitu ;
84

 

1. Verifikasi (diusulkan, penetapan penerima) 

2. Dibuatkan proposal oleh calon penerima bantuan dibentuk kelompok 

sebanyak 15 orang calon penerima bantuan didampingi tim pendamping dan 

teknis SKPD, camat, dan kades dilanjutkan musyawarah kebutuhan renovasi 

rumah calon penerima (rincian kebutuhan) 

3. Rencana pembelian bahan (di persilahkan buka rekening Bank) 

4. Daftar rincian pembelian bahan diberikan kepada took bangunan terpilih (took 

bangunan yang memiliki SIUP, MPWP, buka rekening) 

5. Pembayaran dilakukan 2 kali (70 % pertama untuk pembelian awal dan 30 % 

setelah pengiriman barang) 

6. Setelah pembangunan selesai, pendamping wajib melaporkan pelaksanaan 

renovasi rumah 

 

Berjalannya keenam proses diatas, penerima bantuan akan tetap didampingi semacam 

konsultan pembangunan yang ditunjuk oleh pemerintah. Pendamping akan 

mendampingi dimulai dari tahap awal sampai pelaporan kegiatan. Mereka digaji oleh 

pemerintah kabupaten Malang. 

Masing-masing kerusakan rumah, akan mendapatkan bantuan dengan jumlah 

yang berbeda-berbeda. Tetapi dalam penerapannya di masyarakat, penerima bantuan 

renovasi rumah mendapatkan bantuan dengan nilai yang sama yaitu Rp 7.500.000,-. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecemburuan sosial pada masyarakat bawah. 
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Sejumlah uang itu tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk 

material bangunan. Adapun kategori bantuan yang sebenarnya diberikan kepada 

penerima bantuan:
85

 

a. Ringan (1 komponen) = Rp 7.500.000,- 

b. Sedang (2 Komponen) = Rp 10.000.000,- 

c. Berat (3 komponen) = Rp 15.000.000,- 

Setiap desa di Kabupaten Malang ada yang mendapatkan bantuan renovasi 

rumah. Program ini bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu untuk memiliki rumah 

layak huni. Persyaratan yang mudah, memberikan kemudahan masyarakat untuk 

mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan. Program renovasi rumah 

termasuk program yang populis. Merupakan program yang semata-mata di buat demi 

kepentingan masyarakat tidak mampu. Sayangnya bantuan yang diberikan tidak bisa 

mencukupi biaya renovasi, sehingga penerima bantuan harus menambah biaya 

sendiri. Sebagian masyarakat harus bersusah payah mencari biaya tambahan. Seperti 

halnya Ibu Katirah warga Putukrejo kecamatan Kalipare, yang menerima bantuan 

renovasi rumah harus menyewakan sebagian ladang pertaniannya untuk mendapatkan 

uang.
86
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 Wawancara Ibu Katirah penerima bantuan renovasi rumah warga desa Putukrejo Kecamatan 

Kalipare tanggal 6/10/2016 pukul 19.06 
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Disisi lain, masyarakat sangat 

bersyukur karena telah mendapat 

bantuan renovasi rumah. Sebagai 

contoh Bu Sarni warga Dusun Gumuk, 

Desa Selorejo Kecamatan Dau. Bu 

Sarni sangat senang mendapatkan 

bantuan renovasi rumah, dikarenakan 

dia pendatang baru yang tidak 

memiliki rumah yang layak, sehingga 

dapat mendapatkan bantuan untuk mendirikan rumah.
87

 Bu Sarni merupakan warga 

desa baru di desa Gumuk, walaupun rumah yang dibangun belum merupakan standart 

dari rumah layak huni. Dinding rumah masih menggunakan cashboard, untuk 

mencukupan dana bantuan yang minim yaitu hanya Rp. 7.500.000,-  setiap bantuan 

renovasi rumah. 

 Program renovasi rumah ini telah berjalan dari tahun 2010 sampai sekarang. 

Program ini mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari tahun 2010 ke 

tahun 2015. Berdasarkan data yang tercatat dalam kabupaten Malang dalam angka 

tahun 2016, adapun data terkait jumlah rumah tidak layak huni tahun 2010 ke tahun 

2015 adalah sebagai berikut;  
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 Wawancara dengan Bu Sarni penerima bantuan renovasi rumah warga dusun Gumuk, Desa Selorejo 

kecamatan Dau tanggal 18/10/2016 Pukul 14.00 

Gambar 1 

Rumah Bu Sarni Warga Dusun Gumuk, 

Selorejo-Dau 
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Diagram 5.4 

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 

 

Jumlah rumah tidak layak huni dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami 

penurunan yang cukup baik. Pada tahun 2010 sejumlah 11.052 rumah tidak layak 

huni dan turun di tahun 2015 menjadi 7.638 rumah tidak layak huni. Peneliti menilai, 

program renovasi rumah cukup berhasil dilakukan. Hanya saja tidak bisa dilakukan 

menyeluruh terhadap rumah yang tidak layak huni. Harus menunggu persetujuan 

rumah yang diajukan oleh kecamatan sehingga dapat menyebabkan kecemburuan 

sosial di masyarakat bagi yang mendapat bantuan renovasi rumah dengan yang masih 

menunggu bantuan.
88

  

Berdasarkan penelitian peneliti, bantuan renovasi rumah yang diberikan pada 

masyarakat yang memiliki kondisi rumah tidak layak huni memang tepat dilakukan. 
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 Wawancara Bapak Lukito DPRD Kabupaten Malang Komisi B tanggal 8/10/2016 pukul 14.00 
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Dikarenakan melihat kondisi rumah yang memang sudah reyot dan tidak layak untuk 

ditempati. Dari segi populisme, program ini merupakan program yang cukup popular 

di masyarakat kabupaten Malang. Dalam manfaatnya bagi masyarakat kalangan 

bawah cukup banyak membantu meningkatkan kesejateraan mereka. Dalam 

pelaksanaannya yang dimulai tahun 2010 masa jabatan Rendra dimulai, maka tdak 

menutup kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih berupa encitraan 

Rendra dalam keinginan menggapai cita-citanya. 

1.3.3.2 Pembangunan Jamban Sehat 

  Jamban atau yang biasa disebut dengan WC merupakan sanitasi yang penting 

ada dalam rumah tangga. Tidak hanya sekedar memiliki Jamban, namun haruslah 

memiliki jamban yang layak untuk kesehatan. Jamban yang bersih dan akses 

pembuangan limbah manusia yang layak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang, masih ada 18% masyarakat Kabupaten Malang yang masih buang 

air besar sembarangan di sungai, saluran irigasi, kolam, dan kebun.
89

 

  Pemberian jamban ini, di data melalui RT/RW yang kemudian diserahkan ke 

Kepala desa untuk diajukan ke kecamatan. Jamban gratis diberikan bersamaan pada 

kegiatan bina desa yang dilakukan di seluruh kecamatan di kabupaten Malang secara 

bergiliran. Setiap daerah yang mendapatkan bantuan berbeda-beda jumlahnya. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah 61 unit yang terbangun 
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 Dikutip dari Proposal Kompetisi Inovatif Pelayanan Publik tentang Gerakan Terpadu Wirausaha 

Sanitasi (Gardu Wusan) Melalui Kredit  Jamban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 
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di masyarakat. Data ini hanya sebagian masyarakat kabupaten Malang yang 

mendapat. Di kecamatan lain, masih banyak bantuan yang diberikan melalui dinas 

yang lain. Adapun rincian masyarakat yang telah membangun Jamban sehat dari  

Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut; 

Tabel 5.3 

Unit Jamban yang Dibangun 

No. Kecamatan Desa Jumlah Unit Jamban 

1 Kasembon  Pait 17 

2 Kalipare  Putukrejo 10 

3 Bululawang Krebet 6 

4 Donomulyo Purworejo 5 

5 Gedangan Gajahrejo 16 

6 Pakisaji Glanggang 2 

7 Turen Tumpukrenteng 4 

8 Kepanjen Kepanjen  1 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang 

  Masing-masing kepala keluarga yang mendapat bantuan jamban mendapatkan 

uang senilai Rp 1.300.000,- yang hanya bisa diambil berupa barang atau telah 

dibelanjakan closed, pipa, semen, dll.  Pembangunan jamban dilakukan secara 

gotongroyong masyarakat sekitar. Apabila dalam pembangunannya mengalami 

kekurangan anggaran, maka masyarakat yang memperoleh diharapkan swadaya untuk 



72 
 

memenuhi kebutuhan tersebut. Masyarakat yang mendapat bantuan Jamban sangat 

bersyukur karena mendapat bantuan tersebut. 

  Bapak Supardi adalah warga Selorejo 

kecamatan Dau, tepatnya bertempat tinggal di 

dusun Gumuk. Bapak Supardi mendapat bantuan 

jamban yang diberikan bersamaan dengan kegiatan 

bina desa di Selorejo. Berdasarkan keterangan 

bapak Supardi, beliau telah memperoleh bantuan 

closed, pipa, semen 2 sak dan sisanya seperti pasir, 

semen harus dia beli sendiri.
90

 Namun, Bapak 

Supardi sangat senang karena telah mendapatkan 

bantuan jamban, dikarenakan sebelumnya disaat dia akan buang air besar harus 

numpang di tetangganya. 

  Dari segi populisme, program ini merupakan program yang cukup terkenal di 

kalangan masyarakat. Sasaran yang dituju juga tepat pada sasaran dimana masyrakat 

yang tidak memiliki jamban sehat. Hanya saja terkait pembiayaannya tidak secara 

sepenuhnya ditanggung pemerintah. Sehingga masih ada masyarakat yang keberatan 

untuk mencari tambahan biaya pembangunannya.  
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 Wawancara dengan Bapak Supardi penerima bantuna jamban dusun Gumuk Desa Selorejo 

Kecamatan Dau pada tanggal 18/10/2016 pukul 15.00 

Gambar 2 

Bantuan Jamban 
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5.3.3 Program Bina Desa 

Bina desa merupakan salah satu program yang ada dalam program bupati 

yaitu Bupati Menyapa Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang nomor 

180/21/Kep/421.013/2011. Kegiatan bina desa mulai dijalankan pada awal tahun 

2012. Kegiatan bina desa bertujuan untuk melayani masyarakat lebih dekat. 

Diharapkan masyarakat secara langsung dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan. 

Pada kegiatan bina desa, seluruh SKPD pindah kantor di kantor desa yang terpilih 

menjadi sasaran bina desa. Seluruh pelayanan publik dapat dilakukan di desa tersebut 

dan akan diselesaikan secara cepat.  

Pelaksana program Bupati Menyapa Rakyat ini menjadi tanggung jawab 

bagian pemerintah sekretariat daerah. Kegiatan ini menghubungkan pemerintah 

kabupaten dengan pemerintah kecamatan. Maka dari itu, membutuhkan koordinasi 

antara pemerintah kabupaten dan kecamatan. Kemudian barulah kabupaten 

bekerjasama dengan pemerintah kecamatan melakukan survei untuk pemilihan desa 

sasaran bina desa. Desa yang dipilih merupakan desa yang mau berkembang dan 

antusias masyarakatnya tinggi. 

Dalam kegiatan ini, SKPD banyak melakukan kegiatan pelayanan publik dan 

pemberian bantuan pada masyarakat desa. Adapun rincian kegiatan yang 

dilaksanakan setiap SKPD berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.4 

Kegiatan SKPD dalam Kegiatan Bina Desa 

No SKPD Kegiatan 

1 Bupati dan Sekretariat 

daerah 

- Melakukan audiensi dengan masyarakat 

- Peninjauan pembangunan di daerah tersebut 

- Bantuan sembako bagi warga tidak mampu 

2 Dinas pendidikan - Sosialisasi pendidikan (Bioskop Keliling) 

- Pendataan anak putus sekolah 

- Pendirian perpustakaan (pojok baca) 

3 Dinas kesehatan  - Melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis 

(penyakit ringan) dan pemberian obat gratis 

- Menerima konsultasi kesehatan 

- Menerima konsultasi pendataan BPJS 

4 Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah 

- Pelayanan pembuatan perijinan 

- Mengadakan pelatihan pada UMKM yang 

sudah ada 

5 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

- Pelayanan perijinan, pendaftaran kartu induk 

kesenian 

- Sosialisasi sadar wisata 

- Pembinaan kesenian berdasarkan usulan 

desa 

6 Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang 

- Sosialisasi hemat air 

- Pelatihan pengelolaan sampah 

- Pemberian bantuan pada masyarakat 

- Jamban sehat 

- Pengadaan air bersih 

- Pembuatan tandon air 

- Pembenahan drainase 

- Pembenahan jalan 

- Renovasi rumah  

- Pembuatan plengsengan 

7 Dinas Industri dan 

Perdagangan 

- Pelayanan surat perijinan industry 

- Pelatihan keahlian pembuatan industri sesuai 

pengajuan desa/kelompok industri 

- Pemberian bantuan alat kepada kelompok 

industri yang sudah berjalan di desa  

 

8 Gabungan Ibu Camat - Mengadakan pelatihan pada ibu-ibu PKK 

seperti membuat kerajinan, penyusunan 

administrasi PKK desa, dll 

 

9 Badan Perumahan  - Iuran setiap SKPD untuk renovasi rumah 
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- Bantuan air bersih 

- Pembangunan jalan kecil  
Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan SKPD, 2016 

 Peneliti melakukan penelitian pada empat kecamatan yang menjadi sasaran 

bina desa. Setiap kecamatan terpilih satu desa untuk dijadikan lokasi bina desa. 

Peneliti memiliki berbagai alasan di masing-masing desa terpilih. Selanjutnya akan 

peneliti deskripsikan pelaksaan bina desa yang dilaksanakan pada desa-desa tersebut. 

5.3.4.1 Desa Selorejo Kecamatan Dau 

Bina desa pada kegiatan bina desa Selorejo Kecamatan Dau berlangsung 

tahun 2014. Dilaksanakan selama 2 hari 2 malam yang berpusat di balai Desa 

Selorejo. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti kurang lebih sebanyak 500 orang jajaran 

bupati dan SKPD beserta staff-staff nya. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan 

adanya sambutan kesenian yang dipersembahkan oleh penduduk. Antusias warga 

desa begitu luar biasa ditandai dengan disediakannya 1000 kursi terisi penuh. Bahkan 

warga masih inisiatif membawa tikar untuk digelar dalam acara malam keakraban 

dengan Bupati. 

Kegiatan bina desa di Desa Selorejo ini meliputi dialog bupati dengan 

masyarakat, dialog bupati dengan kelompok masyarakat, kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan masing-masing SKPD, dan juga pengenalan Desa Selorejo dari kepala 

Desa Selorejo. Kepala desa mengenalakan Desa Selorejo kepada bupati dan jajaran 

SKPD agar mengetahui bagaimana Desa Selorejo untuk lebih dikenal bagaimana 
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prospek perekonomian di Desa Selorejo. Selain itu, juga terdapat pemberian bantuan-

bantuan diantaranya bantuan jamban gratis sebanyak 5 penerima jamban, 

pembangunan jalan, dan pelaksanaan renovasi rumah sebanyak 7 rumah.
91

 Penerima 

bantuan jamban dan renovaasi rumah dilaksanakan di Dusun Gumuk yang merupakan 

desa tertinggal dan hanya terdiri dari 42 kepala keluarga.  

Kecamatan Dau menjadi salah satu contoh kecamatan yang ada persaingan 

antar desa untuk memperebutkan lokasi. Desa Selorejo kecamatan Dau terpilih 

menjadi lokasi bina desa namun kepala desa menolak kegiatan tersebut dan dipindah 

di desa Gading. Kemudian dilaksanakan pemilihan kepala desa dan terjadi pergantian 

kepala desa. kemudian kepala desa Selorejo menyetujui kegiatan bina desa dan 

memperebutkan kegiatan bina desa dengan Desa Gading. Desa Gading bersikeras 

untuk mendapat kegiatan tersebut. Tetapi ketika kedua kepala desa melakukan 

kunjungan ke desa sasaran bina desa, Desa Gading merasa tidak sanggup untuk 

diadakan bina desa di desanya.  

Tidak sedikit biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, mungkin itulah 

desa Gading melepas kegiatan tersebut untuk dilaksanakan saja di desa Selorejo. 

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bambang Sopoyono, biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan bina desa mencapai Rp 70.000.000,-  (tujuh puluh juta 

rupiah). “walau bagaimanapun juga, kedatangan tamu kehormatan mana mungkin 
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kita tidak akan melakukan penyambutan apapun. Ada atau tidak ada uang pasti akan 

tetap kita usahakan untuk menyambut dengan baik” tutur Pak Bambang. Penuturan 

Bapak Bambang ini disertai senyum lebar dan mengatakan bahwa biaya ini keluar 

dari kantong pribadinya, bukan dari anggaran dana desa. Sebenarnya untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, pemerintah telah memberikan anggaran untuk 

melaksanakan kegiatan bina desa. Berdasarkan keterangan Pak Bambang, anggaran 

yang diberikan tidaklah seberapa dan tidak cukup apabila untuk mengadakan kegiatan 

seperti itu. 

Manfaat kegiatan bina desa di Desa Selorejo ini adalah dengan adanya 

kegiatan bina desa maka bantuan-bantuan pembangunan jalan, bantuan pada 

warganya kurang mampu dapat dirasakan dan pelaksanaannya cepat diselesaikan.
92

 

Selain itu, promosi prospek perekonomian di Desa Selorejo semakin dikenal dan 

berangsur mulai mendapat dukungan dari pemerintah. Hingga pada program bupati 

selanjutnya desa Selorejo akan mendapat binaan dari dinas pariwisata untuk bina desa 

wisata. 

5.3.4.2 Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare 

Kegiatan bina desa di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare berlangsung 

selama 3 hari. Bina desa di desa Sukowilangun dilaksanakan pada tahun 2012. 

Kegiatan yang dilakukan diantaranya dialog bupati dengan masyarakat, penyampaian 

keluhan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang diadakan masing-masing dinas, dan 
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pelayanan publik kabupaten berpindah di Desa Sukowilangun. Kegiatan dialog 

dengan bupati berpusat di kantor desa dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas 

tersebar di area kantor desa dan rumah warga. Dalam kegiatan dialog dengan bupati, 

warga menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat Sukowilangun seperti memohon 

perbaikan plengsengan, drainase, dan jalan-jalan kecil.  

Sedikitnya ada 500 anggota SKPD dan bupati bermalam di rumah warga. 

Rumah-rumah warga di seleksi oleh aparat desa dan petugas dari kabupaten untuk 

digunakan sebagai homestay.
93

 Tidak sembarang rumah yang terpilih untuk menginap 

anggota SKPD. Rumah tersebut harus memenuhi standart rumah layak huni, 

khususnya untuk tempat tinggal bupati. 

Setiap rumah bisa ditempati 2 s/d 10 orang dari anggota SKPD. Anggota 

SKPD yang menginap memberikan uang sukarela kepada pemilik rumah. Seperti 

halnya, anggota SKPD yang menginap di rumah Ibu Sunti sebanyak 4 orang, 

kemudian Bu Sunti di beri uang sebesar Rp 600.000,- dan masak untuk sarapan dan 

makan malam. Menurut Bu Sunti, pemberian uang sukarela sangat cukup bahkan 

masih tersisa. 
94

 namun berbeda halnya dengan di rumah Ibu Darni yang di tempati 9 

orang ibu Camat hanya diberikan uang sukarela sebesar Rp 100.000,-. Jika dilihat 
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dengan jumlah orang yang menginap dengan uang yang diberikan sangat tidak 

sebanding. 
95

 

Pada dasarnya, kegiatan bina desa ini dilaksanakan di desa yang tertinggal. 

Kecamatan Kalipare memiliki satu desa tertinggal yaitu Desa Putukrejo, seharusnya 

kegiatan bina desa dilakukan di desa Putukrejo.  

Namun, Desa Putukrejo terletak jauh dari pusat kecamatan, kondisi jalan 

cukup parah, sehingga apabila kegiatan bina desa dilakukan di Putukrejo akan 

berat pembenahan di awal. Selain itu, anggaran yang dikeluarkan ketika 

kegiatan bina desa ini cukup besar. Pak Camat tidak ingin bina desa 

ditempatkan di lain Desa Sukowilangun. Desa lain membutuhkan banyak 

perbaikan tempat-tempat yang akan ditempati SKPD dan Bupati.
96

 

 Menurut Bapak Slimuryanto, program bina desa yang telah dilaksanakan di 

Desa Sukowilangun memberikan manfaat yang cukup baik. Setelah kegiatan tersebut, 

kucuran dana pada desa binaan kabupaten akan lebih banyak dibandingkan desa yang 

bukan binaan.
97

 Hal positif yang didapatkan Desa Sukowilangun dibuktikan dengan 

kondisi jalan yang ada di desa Sukowilangun sudah bagus. 
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5.3.4.3 Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen 

  Kegiatan bina desa di Desa 

Kemiri dilaksanakan pada tahun 

2014. Kegiatan yang dilakukan yaitu 

pelayanan langsung pada masyarakat 

dari masing-masing dinas. Selain itu 

pemberian bantuan-bantuan bagi 

masyarakat, diantaranya; bantuan 

jamban keluarga, bedah rumah, 

plesterisasi, bantuan alat cuci (kompresor), pengairan, pembagian sembako, paving, 

bantuan motor roda tiga (Tosa) untuk pengelola sampah, dll.
98

 Kegiatan berlangsung 

selama 2 hari. Desa Kemiri terpilih menjadi desa sasaran bina desa dikarenakan Desa 

Kemiri memiliki KK miskin terbanyak.  

  Penyambutan kegiatan bina desa dilaksanakan di kantor pencobaan pertanian. 

Diselingi dengan hiburan-hiburan yang merupakan persembahan dari dinas 

pendapatan. Kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan masyarakat. Pada 

kegiatan dialog interaktif, masyarakat menyampaikan keluhan masyarakat 

diantaranya; pengajuan drainase, plengsengan, penerangan jalan, beras sembako 

berkualitas jelek jangan dibagikan ke masyarakat dan memohon percepatan 
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Bina Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen 
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pembangunan jembatan. Usulan-usulan masyarakat kala itu, saat ini sudah mulai 

direalisasikan. 
99

 

  Kegiatan bina desa membutuhkan anggaran yang cukup besar. Anggaran 

kegiatan bina desa menggunakan anggaran dana desa dan sebagian menggunakan 

uang dari kepala desa.
100

 Penyambutan kehadiran tamu besar tidak mungkin desa 

kami tidak menyambut dengan baik. Desa berusaha tidak mengecewakan SKPD dan 

Bupati, khususnya homestay yang digunakan untuk menginap SKPD dan Bupati di 

pilih rumah-rumah yang memenuhi syarat yaitu rumahnya bagus, kamar mandi di 

dalam, dan sebagainya.  Walaupun pada akhirmya, Bupati tidak menginap di desa 

Kemiri.  

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sahuli bahwa: “Kegiatan bina desa 

bermanfaat untuk warga miskin di Desa Kemiri. Walaupun kegiatan tersebut 

belum bisa menurunkan KK kemiskinan tetapi warga miskin yang belum 

mempunyai jamban memperoleh jamban, rumahnya tidak layak menjadi layak, 

dan sebagainya. Artinya, dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan 

pemerintah pada warga miskin sangatlah bermanfaat bagi mereka.”
101

  

 

 

5.3.4.4 Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo 

 

  Kegiatan bina desa di Desa Pandansari kecamatan Pocokusumo dilaksanakan 

pada tahun 2012. Bupati Rendra menginap 1 malam walaupun kegiatan bina desa 

berlangsung selama 2 hari. Kegiatan yang berlangsung meliputi; kegiatan pelayanan 

pada masyarakat, bantuan pada masyarakat, perijinan, pengobatan gratis, bantuan 
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kepada sekolah, dan bantuan sepeda pada siswa yang sekolahnya jauh.
102

 Desa 

Pandansari terpilih menjadi sasaran bina desa karena, desa Pandansari banyak 

terdapat KK miskin. Pada tahun 2012 desa tersebut tergolong dalam desa tertinggal. 

Baru tahun 2013 menjadi desa berkembang
103

 

  Sebagaimana disebutkan Bapak Hermanto bahwa; “Namun kegiatan bina desa 

tidak juga menurunkan jumlah KK kemiskinan. Tetapi bantuan pertanian dari 

pemerintah terus diberikan kepada masyarakat petani dan masyarakat sangat 

terbantu dengan adanya bantuan renovasi rumah.”
104

 

Kegiatan renovasi rumah ada yang dilakukan pada saat kegiatan bina desa 

berlangsung. Selain itu, kondisi jalan menuju renovasi rumah juga ikut diperbaiki.  

Sebagaimana disebutkan Bapak Kusnan bahwa: “Anggaran yang diberikan 

pemerintah untuk melakukan renovasi rumah yaitu sebesar Rp 400.000.000,- 

untuk  3 dusun di desa Pandansari. Sementara itu, ada 94 rumah yang harus 

mendapat bantuan renovasi rumah. Jadi setiap rumah hanya mendapat sekitar 

Rp 4.000.000,- saja untuk memperbaiki rumahnya. Untuk itu, pemilik rumah 

dan warga masih harus swadaya untuk kegiatan renovasi rumah tersebut.”
105

 

Ada satu dusun yang sangat tertinggal di desa Pandansari yaitu desa Sukosari. Jalan 

menuju desa tersebut harus melalui jurang yang curam. Di desa tersebut juga banyak 

anak yang tidak sekolah dikarenakan jarak sekolah cukup jauh dari jangkauan 

mereka. 
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5.3.4 Program Bina Desa wisata 

Bina desa wisata merupakan program unggulan Bupati Malang pada periode 

2015 s/d 2020. Program bina desa wisata fokus pada pengembangan desa di 

Kabupaten Malang yang berpeluang untuk dijadikan desa wisata. Dasar dibuatnya 

program ini berdasarkan tujuan utama Kabupaten Malang pada periode ini guna 

untuk Pelestarian Lingkungan, Pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan 

Pariwisata.
106

 Ketiga tujuan ini dinilai dapat diwujudkan melalui program bina desa 

wisata. Hal ini disebabkan, ketika desa binaan melakukan pembenahan terhadap 

desanya maka, masyarakat akan campur tangan terhadap pelestarian lingkungan. 

Apabila desa binaan tersebut bersih, kemudian dikembangkan menjadi tempat 

pariwisata maka secara otomatis dapat mengundang wisatawan untuk mengunjungi 

desa tersebut. Ketika desa tersebut banyak dikunjungi wisatawan, desa tersebut akan 

ramai dan akan mewujudkan lapangan kerja baru seperti banyaknya didirikan 

warung, homestay, tempat kebersihan (kamar mandi/toilet umum), penjualan cindera 

mata khas desa tersebut, dll. Maka, dengan terbentuknya lapangan kerja baru 

diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga untuk menurunkan angka 

kemiskinan (11,07% pada tahun 2014). 

 Berdasakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Malang Nomor 556/561/KEP/421.108/2014 Tentang Penetapan Desa 
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Wisata Kabupaten Malang Tahun 2014 ada 14 desa yang menjadi sasaran program 

bina desa wisata. Adapun data 14 desa yang menjadi binaan menjadi desa wisata 

adalah sebagai berikut; 

Tabel 5.5 

Desa Wisata Binaan 

No Desa Wisata 

1. Desa Wisata Ngadas (Desa Adat) Kecamatan Poncokusumo 

2. Desa Wisata Gubukklakah Kecamatan Poncokusumo 

3. Desa Wisata Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo 

4. Desa Wisata Jeru Kecamatan Tumpang 

5. Desa Wisata Tambakrejo kecamtan Sumbermanjing Wetan 

6. Desa Wisata Sumberngepoh Kecamatan Lawang 

7. Desa Wisata Mulyorejo Kecamatan Ngantang 

8. Desa Wisata Pujonkidul kecamatan Pujon 

9 Kampung Ekowisata Bendosari Kecamatan Pujon 

10. Desa Wisata Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo 

11. Desa Wisata Bayem Kecamatan Kasembon 

12. Desa Wisata “BOON PRING” Sanankerto Kecamatan Turen 

13. Desa Wisata Wonosari Kecamatan Wonosari 

14. Desa Wisata Selorejo Kecamatan Dau 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 

Desa tersebut diatas telah mendapat binaan menjadi desa wisata oleh dinas 

pariwisata. Setiap desa dibentuk pengelola desa wisata yang disebut dengan 

POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). POKDARWIS mendapat pelatihan tentang 

bagaimana cara menerima wisatawan, merawat lingkungan, menjaga konsistensi alam 

dan mengembangkan wisata di desanya. POKDARWIS diharapkan dapat mengajak 
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masyarakat untuk ikut antusias menjaga alam dan memiliki kesadaran wisata. 

POKDARWIS memiliki 15 tugas yang dibebankan kepada mereka diantaranya:
107

 

1. Menganalisis potensi desa untuk dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata 

2. Menganalisis fasilitas dan infrastruktur yang tersedia 

3. Menganalisis pangsa pasar 

4. Memperhatikan daya dukung terhadap mutu fisik dan non-fisik atraksi serta 

tingkat kepuasan wisata yang dapat diberikan atraksi tersebut 

5. Mengevaluasi kondisi SDM yang tersedia 

6. Memperkirakan investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata 

7. Melaksanakan imlementasi sapta pesona kepada masyarakat sekitar destinasi 

pariwisata 

8. Melaksanakan tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis 

mencakup fungsi koordinasi, perencaan, implementasi, dan pengendalian 

organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan 

jejaring, infomasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan 

semua stakeholder pariwisata 

9. Melaksanakan pengembangan produk wisata 

10. Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi wisata 

11. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar 

12. Melaksanakan penguatan kerjasama antar sesama pelaku pariwisata 

13. Melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata 

14. Melakukan terobosan yang lebih inovatif terhadap pengembangan obyek 

dan daya tarik wisata yang mempehatikan prinsip partisipatif, kolaboratif, 

keterpaduan, dan berkelanjutan. 

15. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Bupati Malang melalui Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 

 

Dari ke 14 desa wisata yang dijadikan desa binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 

peneliti melakukan penelitian di 2 desa wisata yaitu desa wisata gubukklakah dan 

desa wisata pujon kidul. Alasan peneliti mengambil desa wisata tersebut karena 

keduanya masuk destinasi wisata nasional. Selanjutnya akan peneliti bahas pada poin 

di bawah ini. 
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5.3.5.1 Desa Wisata Gubukklakah Kecamatan Poncokusumo 

  Desa wisata Gubukklakah 

atau yang sekarang biasa dddisebut 

DWG, berlokasi di bagian timur 

Kecamatan Poncokusumo, sekitar 

23 kilometer dari Kota Malang.
108

 

Desa wisata Gubukklakah 

menyajikan keindahan yang khas 

panorama pegunungan. Walaupun 

lokasinya terpaut jauh dari kota, namun Gubukklakah cukup ramai arus 

transportasinya. Gubukklakah merupakan desa terakhir yang dijadikan rest area 

pendakian gunung Bromo, Tengger, Semeru melalui jalur tersebut.  

  Dulu desa Gubukklakah hanya dilewati sebagai jalur pendakian Bromo saja, 

kemudian dibentuklah Lembaga Desa Wisata (Ladesta) pada 20 Agustus tahun 2000 

dan mampu membuka akses jalur wisata Bromo-Tengger-Semeru.
109

 Sekarang, 

Ladesta lebih dikenal dengan sebutan POKDARWIS setelah ada kegiatan bina desa 

wisata. Kegiatan yang telah dilakukan Ladesta adalah memperdayakan guide wisata 

Bromo, guide wisata petik apel, guide penjemputan wisatawan dari stasiun menuju 
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Agro wisata Sapi Perah 
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tempat wisata, dan mengkoordinasi jasa transportasi. Homestay yang berada di 

Gubukklakah sekarang ini juga dikelola oleh Ladesta terdiri dari 72 homestay.
110

 

  Destinasi wisata yang dimiliki gubukklakah cukup banyak yaitu; wisata 

gunung bromo, agrowisata petik apel, arum jeram sungai amprong (rafting), air terjun 

pelangi, dan agrowisata sapi perah. Agrowisata Sapi Perah ini baru saja diresmikan 

bersamaan dengan pelaksanaan bina wisata. Di dalam agrowisata sapi perah ini, 

pengunjung dapat menyaksikan langsung pemerahan sapi, bagaimana perawatannya, 

dan sekaligus tersedia foodcourt yang menyediakan hasil pengolahan susu sapi.
111

 

  POKDARWIS Ladesta Gubukklakah memiliki inovasi terbaru yaitu adanya 

apel kaligrafi. Apel kaligrafi merupakan apel yang bisa tertulis/terlukis nama 

pemesan apel tersebut. Inovasi ini mulai dikembangkan oleh Ladesta Gubukklakah. 

Selain itu, mereka juga menyediakan oleh-oleh kaos khas bertuliskan dan 

bergambarkan desa wisata Gubukklakah.   
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5.3.5.2 Wisata Pujon Kidul 

Desa wisata pujon kidul, 

adalah wilayah kabupaten malang 

yang berada di pesisir utara Malang. 

Terletak di daerah pegunungan 

yang mayoritas penduduknya 

adalah petani dan peternak. 

Pertanian yang maju di wilayah ini 

adalah petani sayuran seperti 

wortel, tomat, markisa, dll. Daerah Pujon Kidul juga terkenal banyak peternak sapi 

perah.  

Di desa ini, ada sekumpulan pemuda yang membentuk sebuah perkumpulan 

dan mereka menyebutnya sebagai event organizer. Mereka banyak berkiprah ketika 

desa ini mengadakan sebuah kegiatan. Kemudian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

merekrut mereka menjadi anggota Pokdarwis. Mereka mendapat pembinaan khusus 

dalam segi administrasi organisasi dan pelatihan penerimaan wisatawan.
112

 

Organisasi Pokdarwis Pujon Kidul di ketuai oleh Samsul Hadi, Anas Taufiq sebagai 

sekretaris, dan Ibadur Rahman sebagai Bendahara. Mereka menamai Pokdarwisnya 

dengan nama Pokdarwis Capung Alas.  

                                                           
112

 Wawancara dengan Mas Ibadur Rahman selaku Bendahara Capung Alas PujonKidul kecamatan 

Pujon pada 3/11/2016 pukul 12.30 

Gambar 5 

Cafe Sawah Pujon Kidul 
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Pembinaan desa wisata di Pujon kidul ini, di fokuskan pada pembangunan 

“Cafe Sawah”. Cafe sawah merupakan tempat yang bisa disebut taman digunakan 

untuk sekedar nongkrong, ngopi dan makan. Pokdarwis Capung Alas lah yang 

mengelola cafe bekerja sama dengan pedagang makanan yang ada di desa ini. 

Pemandangan pegunungan dan sawah yang asri, tempat ini menjadi ramai di kunjungi 

wisatawan.  

Wisatawan yang datang ke desa ini, tidak hanya bisa sekedar menikmati 

pemandangan di café. Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi wisatawan. 

Diantaranya; peternakan sapi yang kini ada 10 kandang, wisata petik strawaberry dan 

petik sayur. Wisatawantidak hanya bisa memetik saja, tetapi bisa mempelajari 

bagaimana cara menanamnya sampai perawatannya seperti apa, hingga memanen 

buah atau sayur.
113

 

Dalam pengelolaannya, desa wisata Pujon Kidul tidak hanya mendapat 

anggaran dari pemerintah. desa ini, juga bekerja sama dengan CSR Bank BNI dan 

lain-lain. Ketika wisatawan masuk ke desa ini, mereka akan disambut gapura besar 

berlogo Bank BNI yang bertuliskan Desa Wisata Pujon Kidul. Menurut Mas Ibadur 

Rahman, selaku bendahara Capung alas. Bank BNI tidak menuntut banyak desa ini 

untuk mengembalikan modal yang diberikan. Karena Bank BNI membangunkan 

dalam bentuk fisik seraya untuk menyosialisasikan Bank BNI. 
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5.3.5 Masa Depan Kebijakan Politik Populisme Rendra 

 Kebijakan Rendra yang selama ini dijalankan merupakan kebijakan yang 

cukup memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Kesejahteraan 

yang ingin diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan 

yang layak.
114

 Kesejahteraan masing-masing masyarakat tentu tidak sama, untuk itu 

Rendra memiliki banyak program guna memenuhi kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan tersebut yaitu membantu perekonomian masyarakat tidak mampu, 

peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, serta dua program 5 

tahunan (Bina Desa dan Bina Desa wisata) telah dilaksanakan Rendra beserta 

jajarannya sesuai janji politik terhadap masyarakatnya. Masing-masing program 

tersebut memiliki peranan yang penting guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat yang memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten sangat 

senang dan menginginkan untuk mengajukan kembali apabila ada bantuan kembali. 

Seperti halnya yang dikatakan Bu Sarni, “Saya kemarin sudah dapat bantuan jamban, 

meskipun sekarang belum dipakai. Karena, rumah juga masih seperti ini, belum 

memiliki kamar mandi sendiri. Saya senang mendapat bantuan, nanti apabila ada 

bantuan lagi saya akan mencoba mengajukan untuk bedah rumah.
115

 Masyarakat 

                                                           
114

 Wawancara dengan Bapak Tri Lambang Santoso selaku camat Kecamatan Kalipare tanggal 

6/10/2016 pukul 11.20 
115

 Wawancara dengan Bu Sarni penerima Bantuan jamban Desa Kemiri tanggal 16/10/2016 pukul 

15.30 
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banyak yang mengharapkan program bantuan-bantuan seperti ini untuk dilanjutkan 

kembali dalam program pemerintah selanjutnya.  

Program bina desa yang telah dilanjutkan memiliki hasil yang cukup baik 

untuk desa yang dijadikan tempat berjalannya bina desa. Kondisi jalan daerah tempat 

bina desa yang awalnya berlubang-lubang menjadi bagus. Seperti halnya di Desa 

Sukowilangun Kecamatan Kalipare, kini jalan-jalan desa ini sangat baik, meskipun 

jalan kecil masuk ke gang-gang rumah warga sudah di cor dan jalan utama desa 

sudah aspal mulus, selain itu juga plengsengan kini sudah mendapat bantuan untuk 

dilakukan pengecoran agar tidak longsor, saluran air juga diperbaiki dengan baik.
116

 

Berdasarkan analisis peneliti, program-program populis yang dijalankan 

Rendra selama ini layak untuk dilanjutkan kembali. Namun, pemerintah harus 

melakukan pengawasan agar tepat sasarafn dan pengelolaan program dengan baik. 

Diharapkan program-program tersebut akan terus meningkatkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat kabupaten Malang. 

5.3.6 Kritik Politik Populisme Rendra 

  Sehubungan dengan kebijakan populis Rendra yang telah dijalankan selama 

ini di Kabupaten Malang, ada beberapa catatan yang harus mendapat perhatian 

khusus dari pemerintah. Pertama, program Bina Desa yang telah berjalan selama 5 

tahun di periode pertama jabatan Rendra, program ini masih banyak kekurangannya. 

                                                           
116

 Wawancara dengan Bapak Slimuryanto Selaku Kepala Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare 

tanggal 6/10/2016 pukul 10.00 
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Program ini kurang terarah tujuan konkritnya. Selain itu anggaran yang dikeluarkan 

desa sangat besar hanya untuk penyambutan kehadiran Bupati beserta jajarannya. 

Anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan bina desa di Desa Selorejo kecamatan Dau 

menghabiskan Rp 70.000.000,-. Anggaran dari kabupaten mendapatkan sebesar Rp. 

15.000.000,- , kekurangannya ditanggung dana desa dan uang pribadi dari kepala 

desa tersebut.
117

 Sementara di Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen, dalam 

penyambutannya menggunakan sebagian uang Desa dan uang Kades dari pihak 

SKPD memberikan anggaran pengganti uang makan.
118

 Selain itu, usulan yang 

diberikan telah di skenario, semua pertanyaan teah di atur sedemikian rupa.
119

 

Kegiatan ini akan memberatkan masyarakat bawah terkait dengan anggaran yang 

dikeluarkan. 

 Kedua, program bina desa wisata ini dilakukan lebih terarah programnya yaitu 

jelas untuk melakukan binaan terhadap desa-desa yang berpotensi wisata. Namun, 

hanya 14 desa saja yang terpilih dan dinilai memiliki potensi wisata untuk 

mendapatkan pembinaan. Padahal, di kabupaten malang masih banyak desa yang 

harus mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan perekonomian warga.  

                                                           
117

 Wawancara dengan Bapak Bambang Sopoyono kepala desa Selorejo 18/10/2016 Op.cit  
118

 Wawancara dengan bapak Sahuli selaku kaur keuangan Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen tanggal 

19/10/2016 Op.Cit  
119

 Wawancara dengan Hayik anggota Malang Corruption Watch pada 17/11/2016 pukul 

13.30 
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 Ketiga, program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah 

Kabupaten Malang yaitu dengan pemberian bantuan kepada masyarakat masih belum 

bisa mengentaskan kemiskinan sampai 100%. Saat ini masih ada 11,07 % masyarakat 

miskin di kabupaten Malang. Penerima bantuan masih ada yang kecewa dengan 

bantuan alat produksi UMKM dikarenakan alat yang diberikan cepat rusak. Bapak 

Asnan selaku pengusaha UMKM “entong” mengaku bahwa dynamo yang dia terima 

rusak dan merk yang diajukannya untuk alat tidak di realisasikan, dia hanya 

memperoleh alat yang lebih murah.
120

 Dalam pembangunan renovasi rumah, masih 

banyak membutuhkan tambahan biaya yang harus di tanggung oleh penerima 

bantuan. Seperti halnya Pak Wariman selaku penerima bantuan renovasi rumah 

mengaku masih harus menyewakan ladang yang dimilikinya untuk tambahan 

pembangunan rumahnya.
121

 Selain itu, pemerintah masih memiliki tugas untuk 

menyelesaikan 18 % masyarakat Kabupaten Malang yang belum memiliki jamban 

sehat.
122

 

 Keempat, bidang kesehatan merupakan hal yang cukup vital untuk 

kelangsungan hidup warga Kabupaten Malang. Untuk itu, pemerintah Kabupaten 

Malang perlu meningkatkan program-program tentang penanganan kesehatan sebagai 

penunjang kesehatan masyarakat. Jumlah orang sakit di Puskesmas meningkat dari 

                                                           
120

 Wawancara dengan Bapak Asnan Pengusaha Entong desa Pandansari kecamatan Poncokusumo 

tanggal 17/10/2016 pukul 14.20 
121

 Wawancara dengan Bapak Wariman penerima bantuan Renovasi Rumah Desa Putukrejo kecamatan 

Kalipare tanggal 16/10/2016 pukul 20.30 
122

 Dikutip dari Proposal Kompetisi Inovatif Pelayanan Publik tentang Gerakan Terpadu Wirausaha 

Sanitasi (Gardu Wusan) Melalui Kredit  Jamban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Op. Cit 
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12.949 (tahun 2013) menjadi 13.484 (tahun 2014), untuk itu dinas kesehatan harus 

bekerja lebih ekstra guna mengurangi orang sakit dari tahun ke tahun.
123

 Demi 

menciptakan masyarakat kabuppaten Malang yang sehat. 

 Kelima, pendidikan merupakan kebutuhan penting sebagai bekal masa depan 

anak-anak generasi penerus bangsa. Untuk itu, perlu perhatian besar terhadap aspek 

pendidikan. Pendidikan gratis di kabupaten Malang hanya pada jenjang SD dan SMP 

negeri. Padahal angka putus sekolah tingkat SMA cukup tinggi yaitu 34,89 % anak 

usia SMA tidak bersekolah.
124

 Hal ini disebabkan mereka lebih memilih bekerja 

dibandingkan bersekolah atas himpitan perekonomian karena orangtua mereka 

kurang mampu.
125

  

 Dengan demikian, kritik terhadap kelima bidang yang di teliti diharapkan 

mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan masyarakat yang sejahtera dengan 

program-program kebijakan yang diputuskan pemerintah. Serta, pemerintah perlu 

melakukan pengawasan yang kuat terhadap jalannya program tersebut agar terhindar 

dari penyelewengan dan program yang dijalankan tepat sasaran yang diinginkan. 
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 Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2015 Op.Cit 
124

 Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2016 Op. Cit 
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 Wawancara dengan Bapak Agus Suparno Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 13/10/2016 

pukul 12.00 
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BAB VI 

PENUTUP 

 Dari pembahasan terkait Politik Populisme Rendra dalam memimpin 

kabupaten Malang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan rekomendasi 

sebagai berikut. 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil Penelitian yang telah digunakan peneliti, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

 Bentuk populisme ada 3 macam yaitu populisme wong cilik, populisme 

otoriter, dan populisme revolusioner. Rendra tergolong dalam bentuk Populisme 

wong cilik dan Populisme Revolusioner. Pertama, dinamakan sebagai populisme 

wong cilik karena program yang dijalankan Rendra semata-mata untuk 

kepentingan rakyat kecil. Utamanya pada program bantuan dalam pengentasan 

kemiskinan seperti perwujudan rumah layak huni (renovasi rumah), bantuan 

jamban, kesehatan gratis merupakan program yang ditujukan khusus bagi 

masyarakat tidak mampu. Sehingga masyarakat dapat berkurang beban hidupnya 

untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana mestinya masyarakat 

sejahtera. Tetapi, tidak serta merta itu adalah murni Rendra itu populis. 

Dikarenakan Rendra banyak melaksanakan kegiatan bantuan itu pada tahun awal 

dia menjabat. Tentu dia memiliki kepentingan untuk mengenalkan dirinya pada 

masyarakat, pasti memiliki harapan agar di tahun berikutnya terpilih kembali. 
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 Kedua, dinamakan sebagai populisme revolusioner disini ide kolektif 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan ide tentang kemajuan. Bukan untuk 

kepentingan segelintir elit, melainkan kepentingan rakyat banyak atau rakyat 

secara umum. Program ini dijalankan dalam program andalan Rendra dalam setiap 

periode masa jabatannya. Program tersebut adalah program bina desa dan bina 

desa wisata. Program bina desa ini dijalankan untuk mengetahui keluh kesah 

masyarakat di masing-masing kecamatan untuk diwujudkan. Seperti halnya 

keluhan yang banyak terjadi di masyarakat adalah keluhan secara umum yaitu 

jalan rusak, susahnya air, jembatan rusak, dll. Dengan menghimpun aspirasi 

masyarakat, tentu Rendra akan lebih mudah mewujudkan keinginan yang ingin 

dicapai masyarakat. Program bina desa wisata lebih mengarah pada program 

pembinaan terhadap desa terpilih di Kabupaten Malang yang berpotensi untuk 

wisata.  Tetap saja kegiatan-kegiatan ini dilakukan karena dia memiliki 

kepentingan yang lain demi keberlangsungan karir politiknya. 

6.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Politik 

Populisme Rendra dalam memimpin Kabupaten Malang, maka peneliti 

memberikan saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan baik bagi pembaca 

maupun praktisi politik. 

 Pertama, program bina desa masih layak untuk dijalankan kembali dengan 

catatan tidak perlu melakukan penyambutan yang besar sehingga mebutuhkan 

anggaran yang besar juga. Program harus tetap dijalankan melalui kunjungan rutin 
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ke setiap kecamatan di Kabupaten Malang untuk menampung aspirasi masyarakat 

secara berkala. 

 Kedua, program bina desa wisata harus terus ditingkatkan pelaksanaannya 

agar masyarakat merasakan manfaat lebih banyak. Untuk daerah yang tidak 

terpilih haruslah dicarikan program yang sejajar dengan program bina desa wisata. 

Misalnya pembangunan wisata yang unik sehingga memancing wisatawan untuk 

datang. Contohnya pembuatan taman lampion, rumah terbalik, wisata air, kolam 

pemancingan dll. 

Ketiga, terkait program pengentasan kemiskinan dengan pemberian 

bantuan alangkah lebih baiknya anggran yang diberikan lebih besar. Sehingga 

hasilnya juga memuaskan tanpa penerima bantuan harus memutar otak untuk 

melengkapi kekurangan anggrannya. 

Keempat, dalam bidang kesehatan dinas kesehatan perlu membuat 

program baru terkait kebersihan yang ada di seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Malang. Contohnya dengan adanya sosialisasi di sekolah misalnya 

yaitu dengan sosialisasi cuci tangan sebelum makan, penyediaan air yang cukup di 

masing-masing sekolah hal ini peneliti nilai dapat mengurangi jumlah orang sakit. 

Kelima, dalam bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Malang harus 

mampu mewujudkan pendidikan gratis 12 tahun agar masa depan generasi 

penerus bangsa dapat terjamin. Sehingga angka putus sekolah dapat diturunkan 

dengan cepat. 
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http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/323/misi-kabupaten-malang.html%20pada%208/1/2017
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Dikutip malangpost.net/malang-raya/bina-desa-launching-branding-wisata diakses 

14/6/2017 pukul 12.35 

UNDANG-UNDANG 

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat  Buruh 

 

SURAT KEPUTUSAN 

Keputusan Bupati Malang  nomor:180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan 

Program “Bupati Menyapa Rakyat” 

Riwayat Hidup Bupati Malang oleh Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 

Dikutip dari Proposal Kompetisi Inovatif Pelayanan Publik tentang Gerakan Terpadu 

Wirausaha Sanitasi (Gardu Wusan) Melalui Kredit  Jamban oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang 

Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 

Nomor 556/561/KEP/421.108/2014 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten 

Malang Tahun 2014  

 

KORAN 

Lambang Trijono. Dari Suara Rakyat Ke Populisme Pemimpin. Kompas 18 Juni 

2014 
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SEMINAR 

Penyebab munculnya kebijakan populis dikutip dari seminar yang disampaikan 

Burhanudin Muhtadi dalam Diskusi Publik Freedom Institute tentang 

Populisme, Demokrasi dan Kebebasan di Jakarta 

 

WAWANCARA 

Wawancara dengan Bapak Agus Suparno Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 

tanggal 13/10/2016 pukul 12.06 

Wawancara dengan bapak Irwan bagian perumahan Swadaya pada tanggal 30/9/2016 

pukul 10.30 

Wawancara dengan Bapak Sujatno Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tanggal 

11/10/2016 pukul 11.07 

Wawancara dengan Bapak Sutiyono ketua DPD Nasdem Kabupaten Malang tanggal 

22//9/2016  pukul 13.30 

Wawancara dengan Hayik anggota Malang Corruption Watch pada 17/11/2016 pukul 

13.30 

Wawancara Ibu Katirah penerima bantuan renovasi rumah warga desa Putukrejo 

Kecamatan Kalipare tanggal 6/10/2016 pukul 19.06 

Wawancara dengan Bu Sarni penerima bantuan renovasi rumah warga dusun Gumuk, 

Desa Selorejo kecamatan Dau tanggal 18/10/2016 Pukul 14.00 

Wawancara Bapak Lukito DPRD Kabupaten Malang Komisi B tanggal 8/10/2016 

pukul 14.00 
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Wawancara dengan Bapak Supardi warga dusun Gumuk Desa Selorejo Kecamatan 

Dau pada tanggal 18/10/2016 pukul 15.00 

Wawancara dengan Bapak Bambang Sopoyono Kepala Desa Selorejo Kecamatan 

Dau tanggal 18/10/2016 Pukul 11.00 

Wawancara dengan Fandri Redaktur Pilkada Malang Post tanggal 19/2/2015 pukul 

16.00 

Wawancara dengan Bapak Sudarman Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Malang 

pada tanggal 25/10/2016 pukul 15.00 

Wawancara dengan Ibu Sunti Warga desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare tanggal 

8/10/2016 pukul 16.10 

Wawancara dengan Ibu Darni Warga desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare 

tanggal 8/10/2016 pukul 17.00 

Wawancara dengan Bapak Drs. Slimuryanto Kepala Desa Sukowilangun Kecamatan 

Kalipare tanggal 6/10/2016 pukul 09.30 

Wawancara dengan Bapak Sunari Kaur Pengairan Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen 

tanggal 19/10/2016 pukul 11.45 

Wawancara dengan Bapak Yono Kaur pengadaan Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen 

tanggal 19/10/2016 pukul 12.00 

Wawancara dengan Bapak Sahuli Kaur Keuangan Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen 

tanggal 19/10/2016 pukul 11.30 

Wawancara dengan Bapak Hermanto Sekretaris Desa Pandansari Kecamatan 

Poncokusumo tanggal 17/10/2016 pukul 11.00 
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Wawancara dengan Bapak Zainur Abidin Kepala Desa Pandansari Kecamatan 

Poncokusumo tanggal 17/10/2016 pukul 10.30 

Wawancara dengan Bapak Kusnan Ketua RT 04 Dusun Krajan Desa Pandansari 

Kecamatan Poncokusumo Selaku penanggungjawab Renovasi Rumah tanggal 

17/10/2016 pukul 13.00 

Wawancara dengan Bapak Arifin selaku penanggung jawab lapangan program  bina 

wisata desa dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang tanggal 

12/10/2016 Pukul 11.30 

Wawancara dengan Bapak Harianto selaku Bendahara Ladesta Gubukklakah 

Kecamatan Poncokusumo tanggal 17/10/2016 pukul 14.40 

Wawancara dengan Mas Ibadur Rahman selaku Bendahara Capung Alas PujonKidul 

kecamatan Pujon pada 3/11/2016 pukul 12.30 

Wawancara dengan Bapak Tri Lambang Santoso selaku camat Kecamatan Kalipare 

tanggal 6/10/2016 pukul 11.20 

Wawancara dengan Bu Sarni penerima Bantuan jamban Desa Kemiri tanggal 

16/10/2016 pukul 15.30 

Wawancara dengan Bapak Asna Pengusaha Entong desa Pandansari kecamatan 

Poncokusumo tanggal 17/10/2016 pukul 14.20 

Wawancara dengan Bapak Wariman penerima bantuan Renovasi Rumah Desa 

Putukrejo kecamatan Kalipare tanggal 16/10/2016 pukul 20.30 
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