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PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang  

Perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu hal 

yang selalu menjadi perhatian dalam proses perpolitikan yang terjadi di Indonesia. 

Sistem demokrasi yang sudah mewabah hampir di seluruh belahan muka bumi 

menunjukkan bahwa sistem demokrasi menjadi harapan bagi sebagian besar 

masyarakat yang ada di muka bumi untuk memperoleh kehidupan politik yang 

baik. 

Demokrasi yang terjadi di hampir seluruh belahan bumi tersebut juga terjadi 

di Negara Indonesia dengan runtuhnya rezim orde baru yang represif dan otoriter, 

pasca rezim orde baru runtuh ini, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia 

menjadi suatu hal yang menandakan peningkatan akses masyarakat ke dalam 

dunia politik yang akan terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Didasari semangat itulah, maka pada tanggal 29 September 2004 Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) telah final merevisi UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti 

dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam Pasal 56 jo Pasal 

119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. 
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Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2012 merupakan 

pemilihan langsung yang kedua kalinya bagi masyarakat kota Tanjungpinang 

dalam memilih calon walikota. Pemilukada yang melibatkan masyarakat secara 

langsung ini baru saja terlaksana, yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2012 di 

ikuti empat pasang calon, seperti yang terlihat dalam tabel berikut: 

TABEL 1 

Pasangan Calon dan Partai Pengusung Calon 

No Pasangan calon walikota/ wakil 

walikota Tanjungpinang 2012 

Partai pengusung calon walikota/ 

wakil walikota Tanjungpinang 

2012 

1 

2 

3 

4 

Maya Suryanti- Tengku Dahlan 

Lis Darmansyah- H. Syahrul 

Hendri Frankim- H. Yusrizal 

Husnizar Hood- Rudy Chua 

Golkar,PKS,PPP, PKNU 

PDIP, PAN,GERINDRA 

PPIB, PDP, PKPB 

Demokrat, PIB, PKB, PDK 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tahun 2012 

Pemilukada merupakan cermin demokrasi lokal akibat dari demokratisasi 

yang terjadi pasca reformasi 1998. Pada pelaksanaan Pemilukada di pastikan 

terdapat partisipasi dan perilaku politik elemen seluruh lapisan masyarakat dan 

juga elit politik, tidak terkecuali pada Pemilukada kota Tanjungpinang. Elit politik 

selalu mengambil tempat nyaman dan selalu berpartisipasi aktif pada kegiatan 

politik pada setiap Pemilukada baik sebagai calon, tim sukses maupun juru 

kampanye untuk mencapai satu tujuan yakni meraih kekuasaan. 
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Keterlibatan elit politik menjadi suatu hal yang biasa dan sangat wajar 

sebagai bagian dari partisipasi mereka sebagai insan politik, tetapi menjadi 

menarik ketika keterlibatan elit politik yang merupakan wakil rakyat pada tataran 

eksekutif yang disebut juga sebagai elit politik lokal.Seperti adanya keterlibatan 

Suryatati. A. Manan (Walikota Tanjungpinang) sebagai pendukung dan juru 

kampanye pasangan nomor urut 1 Maya Suryanti- Tengku Dahlan pada 

Pemilukada kota Tanjungpinang 2012. 

Keterlibatan Suryatati. A. Manan yang notabene merupakan Walikota yang 

telah memimpin kota Tanjungpinang selama 17 tahun ini dalam proses Pemilihan 

Kepala Daerah dipastikan secara umum memiliki pengetahuan dan wawasan yang 

cukup luas di banding dengan kebanyakan masyarakat terutama mengenai politik, 

mempunyai kemampuan dan figur yang kuat dalam mempengaruhi masyarakat 

dalam kehadirannya berpartisipasi pada Pemilukada Kota Tanjungpinang. 

Memiliki kekuasaan yang di akui dan di hormati oleh masyarakat, serta tentunya 

mempunyai basis massa tetap dan kuat yang bisa menguntungkan calon yang di 

dukung dalam perolehan suara. 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung keterlibatan Suryatati. A. Manan 

sangat berarti bagi calon pemimpin daerah yang di dukungnya di karenakan 

Suryatati. A. Manan pastinya mempunyai basis massa riil yang akan menjadi 

modal yang sangat signifikan dalam mendulang suara dan kemenangan. Pendek 

kata keberadaan Suryatati A. Manan yang pernah bertarung pada Pemilukada 

langsung pada tanggal 5 desember 2007 yang berhasil memperoleh suara 



5 
 

signifikan yaitu 84,25%. Dipastikan mempunyai basis ke elit-an dalam rangka 

penggalangan dana ataupun mobilisasi massa 

Hal ini terlihat pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 yang di 

dukung oleh Suryatati A. manan seperti pada tabel di bawah ini: 

TABEL 2 

Perolehan Suara Calon Walikota/ Wakil Walikota Tanjungpinang 2012 

No Pasangan calon walikota/ wakil 

walikota Tanjungpinang 2012 

Perolehan suara untuk pasangan 

calon walikota/ wakil walikota 

Tanjungpinang 2012 

1 

2 

3 

4 

Maya Suryanti- Tengku Dahlan 

Lis Darmansyah- H. Syahrul 

Hendri Frankim- H. Yusrizal 

Husnizar Hood- Rudy Chua 

26.616 suara 

39.129 suara 

5.459 suara 

13.838 suara 

 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tahun 2012 

Melihat begitu sentralnya peran dan pengaruh yang di miliki Suryatati. A. 

Manan tersebut maka sangat di harapkan untuk memperlihatkan serta menunjukan 

perilaku politik yang berkeadaban dan bermoral pada pelaksanaan Pemilukada 

agar tidak terjadi konflik pada pelaksanaan Pemilukada serta dapat menjaga 

kebebasan masyarakat dalam memilih yang nantinya akan mencerminkan sebuah 

demokrasi lokal yang baik. 
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Berdasarkan studi pendahuluan penulis menemukan fenomena mengenai 

perilaku politik Suryatati. A. Manan pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 2012 

pada waktu penulis melakukan observasi secara langsung. Adapun fenomena yang 

penulis temukan adalah adanya Suryatati A. Manan sebagai kepala daerah 

terpampang di sejumlah baliho yang mengajak masyarakat memilih putrinya, 

Maya Suryanti, dalam pemilihan kepala daerah yang akan di laksanakan 31 

Oktober 2012. 

 Perilaku politik Suryatati. A. Manan yang mempunyai kekuasaan seperti 

itu memungkinkan pilihan masyarakat memilih akan berubah haluan. Dan bukan 

tidak mungkin bisa terjadi kerusuhan-kerusuhan di tingkat lokal yang dipicu hal 

tersebut. Disinilah terjadi patahan-patahan antara peran yang seharusnya dengan 

peran yang senyatanya, sehingga terjadi kemandekan-kemandekan dalam proses 

demokratisasi di daerah. 

Berangkat dari uraian di atas, melihat perilaku politik Suryatati. A. Manan 

sebagai Walikota Tanjungpinang akan keterlibatannya sebagai pendukung 

pasangan Maya Suryanti- Tengku Dahlan yang terindikasi sedikit banyak turut 

mempengaruhi perilaku memilih masyarakat pada Pemilukada Kota 

Tanjungpinang, sehingga perlu adanya kajian mendalam untuk bisa dijadikan 

sebagai indikator dalam menilai perilaku poltitik elit politik lokal tersebut ketika 

Pemilukada Kota Tanjungpinang yang di rumuskan dalam format judul skripsi 

perilaku politik elit politik lokal pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 2012. 
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2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang 

sangat penting sehingga dari uraian di atas tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu“Bagaimana Perilaku Politik Elit Politik 

lokal pada Pemilukada Kota Tanjungpinang Tahun 2012 di Kelurahan Sei-

Jang Kecamatan Bukit Bestari”? 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan instrumen dalam sebuah karya ilmiah 

sehingga dalam penelitian ini dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini maka 

daripada itu tujuan penelitian ini adalah untuk ”Untuk Mengetahui bagaimana 

perilaku politik elit politik lokal pada Pemilukada kota Tanjungpinang Tahun 

2012 di Kelurahan Sei-Jang Kecamatan Bukit Bestari” 

4. Metode Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di jelaskan 

beberapa definisi mengenai penedekatan ini, Bogdan dan Taylor ( dalam 

Moeleong, 2011: 4 ) menjelaskan “metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati” di mana metode yang di 

gunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga di rasakan 

telah cukup di gunakan untuk membuat suatu interpretasi.   

Penelitian kualitatif ini untuk mendapatkan penjelasan mengenai tentang 

perilaku politik elit politik lokal pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 2012 di 
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kota Tanjungpinang. Adapun angka-angka yang muncul dalam penelitian ini tidak 

dimaksudkan untuk analisa secara kuantitatif, akan tetapi hanya sebagai 

pelengkap untuk memperkuat analisis data kualitatif demi pencapaian tujuan 

penelitian. 
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A. KERANGKA TEORI 

 

 

1. Perilaku Politik 

 Perilaku politik berangkat dari pemahaman dasar bahwa kehidupan politik 

bukan hanya berkisar pada lembaga-lembaga formal dan kekuasaan yang 

menyertainya, kehidupan politik juga dapat di lihat dari tindakan-tindakan dan 

perilaku aktor politik. Sebelum peneliti memaparkan lebih lanjut tentang 

pengertian perilaku politik, menarik menyimak apa yang di kemukakan Sitepu 

(2005: 164-165) yang mengatakan bahwa terdapat empat teori guna menganalisis 

dinamika kehidupan politik suatu Negara yaitu: 

“Pertama adalah teori sistem yang mengemukakan pranata- pranata sosial 

politik merupakan wadah untuk memahami dinamika kehidupan politik 

masyarakat.kedua adalah teori perilaku politik yang mengungkapkan bahwa 

mengamati dinamika kehidupan politik masyarakat, tidak cukup dengan 

melihat pranata sosial politik formal saja tetapi juga individu- individu yang 

bersangkutan.” sedangkan teori kelompok merupakan teori terakhir yang 

menjelaskan bahwa kristalografi yang ada dalam masyarakat ikut 

menentukan kehidupan politik masyarakat dan negara”. 

Pengertian teori di atas maka dapat di katakan bahwa perilaku politik 

merupakan objek yang dapat di analisis dalam kehidupan politik suatu 

Negara.Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari pemahaman tersebut maka 

peneliti ingin melihat perilaku politik elit politik dengan menggunakan pisau 

analisis teori perilaku politik. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini 

peneliti mengambil fokus penelitian pada perilaku politik elit politik pada apa 

yang terjadi dan berkembang di Negara Indonesia dalam hal ini pada politik lokal 
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yang ada, sehingga dalam konteks ini peneliti mengambil fokus mengenai politik 

lokal yang ada untuk melihat perilaku politik elit politik. 

Teori mengenai perilaku politik adalah bagian dari dasar pemikiran kaum 

behavioralisme yang memandang bahwa kehidupan politik tidak terlepas dari 

perilaku-perilaku politik yang menyertainya.Penelitian yang di dasarkan pada 

individu sebagai pusat perhatian, menekankan baik konsep peranan maupun 

konsep sosialisasi. Banyak tindakan individu, sebagaimana di tunjukkan oleh 

Eulau (Varma, 2007:99-100) menyebutkan bahwa : 

“Tiap individu mempunyai peranan yang berbeda, bila terdapat 

dalam konteks yang berbeda, hal ini dapat menjelaskan 

keragaman tingkah laku politik mereka.Jadi sikap, pemikiran 

dan perilaku pribadi harus dijelaskan dari segi peranan dari 

individu tersebut.” 

Perilaku politik tersebut dapat di pahami sebagai hal yang ada dalam 

kehidupan politik suatu Negara.Untuk melihat tersebut maka perilaku politik 

berdasarkan teori tersebut tidak terlepas dari konteks. Maka konteks penelitian ini 

adalah mengenai politik lokal yang terjadi dalam hal ini peristiwa pemilihan 

umum kepala daerah di kota Tanjungpinang. Untuk melihat fenomena tersebut 

peneliti memandang pentingnya locus penelitian agar penelitian dapat berjalan 

dengan koridor yang sesuai maka peneliti mengambil locus penelitian pada daerah 

kelurahan Sei Jang, pemilihan locus penelitian ini tidak ada di dasarkan pada 

subjektifitas apapun karena penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisir 

pada semua daerah yang ada di Tanjungpinang melainkan hanya pada locus 

penelitian ini. 
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Makauntuk kepentingan penelitian ini dari empat teori tersebut di atas, teori 

yang di gunakan adalah teori perilaku politik dan teori elit.pemilihan atas teori 

perilaku politik dan teori elit di dasarkan atas penelitian yang ingin di kaji yaitu 

perilaku politik elit politik lokal dalam Pemilukada Kota Tanjungpinang tahun 

2012. 

Pendekatan perilaku politik di arahkan untuk melihat kecenderungan 

perilaku politik individu sebagai elit politik lokal dalam kaitannya memanfaatkan 

ruang politik yang ada serta memainkan peranannya dalam ruang politik. 

Pendekatan ini juga di gunakan untuk melihat hubungan antara elit politik lokal 

dalam kehidupan bermasyarakat pada momen Pemilukada kota Tanjungpinang. 

Secara etimologis perilaku politik Jika di telusuri dari pengertian bahasa 

Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau 

reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap tidak saja badan dan 

ucapan, dan politik adalah segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, 

dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau negara lain.  

Secara etimologis perilaku politik adalah tindakan, gerakan, sikap tidak saja 

badan dan ucapan, seseorang terhadap pemerintahan, kebijakan, siasat dan 

sebagainya. Sejalan juga dengan yang di kemukakan Budiarjo (2008: 74-75) 

“Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah 

tidak memberikan apresiasi terhadap pembahasan lembaga- 

lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak 

memberi informasi mengenai proses politik yang sebenaranya. 

Sebaliknya, pendekatan ini lebih berkonsentrasi untuk 

mempelajari perilaku individu yang ada dalam lembaga tersebut 
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karena dengan melihat perilaku individu merupakan sebuah 

gejala yang benar- benar dapat di amati” 

Menurut Eulau dan Surbakti dalam Sitepu ( 2012: 88) mengatakan “Dalam 

pendekatan perilaku (behavorilsme approach), akan menjawab bahwa individulah 

yang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga 

(struktur) politik pada dasarnya adalah perilaku individu yang berpola tertentu”. 

Pendapat di atas dapat di katakan bahwa perilaku politik sangat penting di 

amati dari pada kekuasaan maupun keyakinan politik, perilaku politk 

mencerminkan sebuah tingkah laku dari seorang individu dalam memenuhi hak 

dan kewajibannya sebagai insan politik 

Lebih lanjut di kutip dari Sitepu (2012: 87) mengatakan “Di tengah 

masyarakat, individu berperilaku dan bertindak dan berinteraksi yang sebagian 

daripada perilaku tersebut dan interaksi itu dapat di tandai akan berupa perilaku 

politik, yaitu perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik”. 

Pendapat di atas dapat di katakan perilaku politik merupakan tingkah laku, 

tindakan serta berinteraksi dalam situasi dan konteks politik.Keseluruhan tingkah 

laku, tindakan dan interaksi dilakukan oleh aktor politik dan warga Negara biasa. 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Almond dan Powell dalam Efriza 

(2012: 126) “Secara bebas perilaku politik dapat di artikan sebagai keseluruhan 

tingkah laku politik aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi 

konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik”. 
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Lebih tegas lagi Budiarjo (dalam Sitepu 2005: 164) mengatakan “individual 

sebagai kekuatan politik merujuk aktor-aktor politik atau orang-orang yang 

memainkan peranan dalam kehidupan politik”. 

Pendapat di atas aktor-aktor politik ini terdiri dari pribadi-pribadi yang 

hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam kasus 

pemilihan kepala daerah, aktor politik dapat berwujud masyarakat umum sebagai 

pemilih dan elit politik. Elit politik merupakan sebagai fokus penelitian ini 

sekaligus sebagai subjek penelitian ini. Pemilihan elit politik sebagai pelaku 

politik yang akan di teliti berdasarkan atas keyakinan bahwa pelaku politik yaitu 

elit politik mampu memberikan warna dalam proses politik dan mempunyai 

peranan dalam proses politik yang terjadi pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 

tahun 2012. 

Perilaku politik merupakan sebuah “kaca mata” politik yang digunakan 

untuk melihat (dengan lebih mengkonsentrasikan pada) perilaku seseorang dari 

pada perilaku lembaga politik. 

2. Elit Politik 

Teori elit merupakan teori ketiga yang mengungkapkan bahwa 

elit politiklah yang menentukan dinamika kehidupan politik 

masyarakat. Sitepu (2005: 164-165) 

Laswell (dalam Varma, 2007: 504 ) merumuskan elit sebagai kelas yang 

tediri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam 

masyarakat, dalam arti nilai- nilai yang mereka bentuk (ciptakan) mendapatkan 

penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan, nilai- nilai itu bisa 
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berbentuk kekayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain- lainnya, bagi Laswell, 

mereka elit yang berhasil menguasai sebagian terbanyak dari nilai- nilai karena 

kecakapan serta sifat kepribadiannya disebut elit. 

Dari kedua pendapat tersebut diatas elit mrupakan orang- orang yang 

menduduki posisi memerintah yang memiliki kekuasaan, mereka mencapai 

kedudukan dominasi dalam masyarakat.Yang dapat penilaian tinggi dari 

masyarakat. 

Lebih lanjut Pareto dalam Varma ( 2007: 504 ) mengemukakan “bahwa 

setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai 

kualitas- kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial 

dan politik yang penuh, mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah 

selalu merupakan yag terbaik, merekalah yang dikenal sebagai elit” 

Robert Michael dalam Modul Teori Politik, UGM, ( 2005: 23 ) mengatakan 

“seseorang/ sekelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar (superiorita) 

satu dibandingkan dengan yang lain disebut elit”. 

Laswell Modul Teori Politik, UGM, ( 2005: 24) menyebutkan “bahwa elit 

yang paling unggul kedudukannya adalah elit politik; karena dalam lapangan 

politik keputusan- keputusan disertai dengan sanksi yang paling kuat” 

Kelompok elite dapat diklasifkasikan ke dalam dua katgori: 

1. The governing elites, yaitu orang- orang yang secara langsung maupun tidak 

langsung menjadi bagian dan mempunyai peranan penting dalam 
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pemerintahan, mereka ini adalah orang- orang karena kedudukannya memiliki 

kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakan- tindakan strategis, 

dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat. 

2. The nongoverning elites, yaitu orang- orang yang aktifitasnya berada di luar 

urusan pemerintahan namun mempunyai pengaruh kuat dalam formulaisasi 

kebijaksanaan (battomoro 1985:5) 

Menurut Pareto dalam Modul Teori Politik, UGM, ( 2005: 23 ) “membagi 

elit yang berkuasa menjadi dua; elit yang sedang memerintah ( governing elite), 

dan elit yang tidak sedang memerintah  (non governing elite). Lapisan yang lebih 

rendah, non elit 

Mengacu pada pendapat tersebut di atas mengindikasikan bahwa elit 

mempunyai dua kelas yaitu yang memerintah dan tidak memerintah, yang 

memerintah adalah elit yang dekat dengan kekuasaan seperti Gubernur, Walikota, 

Buapati, Pimpinan Parpol, mereka ini bisa dikatakan juga sebagai elit politik. 

yang tidak mermerintah merupakan elit yang berada diluar pemerintahan tapi 

mempunyai pengaruh terhadap poerkembangan masyarakat, seperti Elit agama, 

Elit adat, Elit intelektual. Sedangkan elit lapisan kedua yakni non elit, pada kedua 

lapisan tersebut yang sangat mempengaruhi terhadap proses perkembagan 

masyarakat merupakaan elit yang mendekati kekuasaan yakni elit yang 

memerintah atau bisa dikatakan sebagai elit politIk. 

Dorso dalam Modul Teori Politik, UGM, ( 2005: 25 ) “the rulling class 

dibagi dua: 
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1. The political class ( yang merupakan technical instrument dari kelas yang 

memerintah), yang selanjutnya dibagi menjadi the government politic class (the 

ins) dan the opposition political class (the out) 

2. Non political class, bagian dari rulling class namun tidak masuk sebagai 

instrument teknis kelas yang memerintah 

Lebih lanjut Mosca dalam Varma (2007: 203) mengatakan  

“Selalu muncul dua kelas dalam masyarakat yaitu kelas yang 

memerintah dan kelas yang diperintah, kelas yang pertama, yang 

biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi 

politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan- 

keuntungan yang didapatkannya dari kekuasaan.Sementara kelas 

yang kedua yag jumlahnya lebih besar diatur dan dikontrol oleh 

orang pertama.” 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Pareto dalam Varma (2005: 200) 

memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia, berkuasa 

karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal 

yang sangat penting. 

Pendapat diatas mengindikasikan bahwa elit merupakan golongan yang 

mempunyai kekuasaan yang mana dengan kekuasaan yang dimiliki para elit 

meniscayakan mereka untuk dapat mempengaruhi perkembangan masyarkat. 

Elit merupakan sekelompok kecil orang berkualitas yang mampu menduduki 

jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat yang diperlukan pada kekuasaan 

sosial politik untuk memerintah. 

Nurhasim (2005) membagi elit menjadi dua kategori yaitu: 
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a. Elit politk lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik 

(kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum 

dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. mereka 

menduduki jabatan politik ditingkat lokal. mereka menduduki jabatan politk 

tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankn kebijakan politik. elit 

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

dan Pimpinan Partai Politk. 

b. Elit non politk lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabtan strategis 

dan memliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. 

Elit non politik ini seperti: Elit keagamaan, Elit organisasi kemasyarakatan, 

kepemudaan, profesi, dan sebagainya. 

Sirkulasi elit lokal dimasa orde baru ditentukan oleh ABRI, birokrasi, dan 

golkar, maka pada masa reformsi kekuatan politik berubah digantikan oleh 

kekuatan politik lain. Adanya pergeseran komposisi suara di DPRD turut memberi 

kesempatan munculnya aktor- aktor politik, serta kelompok strategis ekonomo-

politik (pengusaha) juga turut mempengaruhi pergantian kekuasaan ditingkat 

lokal. 

Pembedan tipe elite dimaksudkan untuk membedakan ruang lingkup dan 

memberi penjelasan tentang hubungan antara elit politk maupun elit masyarakat 

dalam proses pemilihan kepala daerah ditingkat lokal. 

3. Kekuasaan 

Secara konseptual konsep tentang elit seperti telah disinggung oleh para 

elite theorist sangat dekat dengan kekuasaan.Pendekatan elitis memandang 
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kekuasaan itu melekat pada setiap orang yang disebut elite.Dibelakang teori elit 

kekuasaan merupakan tujuan utamanya. Mengkaji kekuasaan tanpa didukung oleh 

dasar konseptual yang memadai, menurut Meehan dalam Varma (2007: 200), 

mengatakan akan menjadikan teori- teori elit kehilangan artinya. Tujuan politiklah 

yang memaksa dan mendorong individu untuk membentuk kelompok- kelompok 

serta mengaktualisasikan dirinya di dalam kelompok- kelompok tersebut. 

Seperti dikutip pernyataan varma (2007: 198) 

“yang mendorong elit politik atau kelompok- kelompok elit 

untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena 

menurut teorisasi politik (senantiasa) ada dorongasn 

kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk 

meraih kekuasaan”. 

Kekuasaan menurut Laswell dan Kaplan dalam silalahi (1989: 95) 

mengatakan “suatu bentuk hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang 

dapat menentukan tindakan orang atau kelompok lain, agar sesuai dengan tujuan 

dari pihak pertama” 

Lebih spesifik lagi kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

proses pembuatan keputusan kolektif (Putnan dalam Wisnumurti, 1974: 4) 

Laswell dan Kaplan dengan pendapat berbeda dalam Modul Teori Politik, 

UGM, ( 2005: 12 ) merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk 

mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 

pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan” 
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B. PEMBAHASAN 

 

1. Perilaku Politik Elit Politik Lokal Pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 

 Tahun 2012 

 Analisa data adalah bagian dari tahap penelitian kualitatif yang berguna 

untuk menelaah semua data yang diperoleh oleh peneliti.Selain itu juga 

bermanfaat untuk mengecek kebenaran dari setiap data yang diperoleh.Analisa 

data juga merupakan implementasi usaha peneliti untuk mengatur urusan data 

kemudian mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. 

 Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 

2007:248) analisa data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain”. 

 Pada bab analisa data ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dari tanggal 10 sampai dengan 19 Juli 2013, 

kepada para informen yaitu Lurah Sei- jang, RT Kelurahan Sei- jang, Tokoh 

Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Sei- jang. Hasil dari penelitian ini peneliti 

peroleh melalui analisis mengenai perilaku politik elit politik lokal pada 

pemilukada kota Tanjungpinang 2012 yang kemudian mendeskripsikannya ke 
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dalam suatu bentuk analisis yang tersistematis. 

 Pembahasan bab ini mengacu kepada perumusan masalah penelitian yang 

sebelumnya telah dirumuskan, yaitu “bagaimana perilaku politik elit politik lokal 

dalam Pemilukada kota Tanjungpinang 2012 di Kelurahan Sei- jang Kecamatan 

Bukit Bestari”, dengan menggunakan metode analisis deskriptif  yang berupa 

bagian dari metode analisis data dalam penelitian kualitatif. 

Perilaku politik dalam pengertian teori yang peneliti akan gunakan 

menyebutkan beberapa definisi dan pengertian, perilaku politik dalam Pemilukada 

kota Tanjungpinang tahun 2012 dapat dipahami sebagai Pemilukada yang menarik 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian, melihat dinamika yang ada ketika 

konstelasi politik yang sedang berlangsung di kota Tanjungpinang dalam 

pemilihan walikota Tanjungpinang tahun 2012. Dinamika dan konstelasi politik 

yang peneliti maksud adalah karena pemilihan walikota pada tahun 2012 

merupakan momentum pergantian pimpinan tertinggi di kota Tanjungpinang yang 

selama ini di jabat oleh walikota sebelumnya bernama Suryatati. A. Manan selama 

17 tahun. 

Peranan yang dimainkan oleh Suryatati. A. Manan di atas merupakan 

kekuasaaan yang ada di tangannya yang merupakan pimpinan eksekutif di 

pemerintah kota Tanjungpinang. Peranan yang demikian memberikan dukungan 

kepada salah satu pasangan calon yang juga merupakan anak kandungnya 

merupakan subjek penelitian ini di lihat dari konsep konsep dan teori mengenai 

perilaku politik dan elit politik di level daerah dalam hal ini daerah 
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kotaTanjungpinang. 

 Masyarakat Kota Tanjungpinang pada tahun 2012 yang lalu menggunakan 

hak pilih untuk menentukan siapa yang akan menjadi walikota Tanjungpinang. 

Hak pilih yang ada pada masyarakat tersebut dalam sistem demokrasi sekarang 

menjadi faktor penting bagi perkembangan demokrasi sekarang.Sistem demokrasi 

menempatkan masyarakat sebagai instrument penting dalam menentukan pejabat 

politik yang ada.Hak pilih masyarakat seharusnya berdasarkan hati nurani dan 

keinginan dari diri masyarakat itu sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. 

Pada pemilihan umum kepala daerah kota Tanjungpinang tahun 2012 yang 

lalu salah satu pasangan calon didukung oleh kekuatan politik yang sedang 

berkuasa dilembaga eksekutif  Kota Tanjungpinang yaitu Suryatati. A. Manan. 

Salah satu tokoh masyarakat Sei- Jang Bapak H. Huzrin Hood kepada peneliti saat 

diwawancarai di rumahnya, di Jln. Sei- Jang tanggal 15 Juli 2013 pukul 17.00 

WIB mengatakan: 

“Bahwa memang benar adanya semacam pengaruh langsung 

maupun tidak langsung dengan adanya figur dibalik pasangan no 1 

figur tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat selama ini” 

 Dari pernyataan tokoh masyarakat diatas dapat didentifikasikan bahwa 

peranan figur elit politik dapat membuat masyarakat terpengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung. Walaupun setiap individu masyarakat memiliki kadar 

pemahaman politik yang berbeda akan tetapi secara garis besar hal tersebut bisa 

mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara yang signifikan berhasil 

diperoleh pasangan no 1 mengingat pasangan no 1 tersebut merupakan pasangan 
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baru dalam peta persaingan politik didaerah Kota Tanjungpinang. 

 Keterlibatan figure dibalik pasangan no 1 semakin diperkuat dengan 

keterlibatan aktif figur elit politik dibalik pasangan no 1 dalam mendukung dan 

upaya memenangkan pasangan calon no 1 pada Pemilukada Kota 

Tanjungpinang ini dapat terlihat pada tiap kesempatan Suryatati. A. Manan 

mengajak putrinya pada acara- acara formal dan non- formal untuk 

memperkenalkan dan mempromosikan putrinya yang merupakan calon 

walikota Tanjungpinang 2012. Hal ini terjadi ketika Maya masih 

mendeklarasikan dirinya menjadi calon, mendaftarkan diri menjadi calon 

hingga kampanye Maya Suryanti selalu ibundanya mendampingi yang 

merupakan elit politik lokal yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota 

Tanjungpinang. 

   

Perilaku politik elit politik lokal kota tanjungpinang yang juga ikut turun 

kampanye pasangan calon urut 1 yang juga merupakan anak kandungnya sendiri 

ini juga menjadi perhatian masyarakat, calon walikota yang merupakan anak 

kandung dari elit politik lokal ini di kalangan masyarakat pada tahun 2012 belum 

dikenal secara luas, jika ada yang mengenal itu juga hanya dari kalangan 

subjektif. 

 Setiap kesempatan turun kemasyarakat figure elit politik tersebut juga ikut 

serta mendampingi, seperti yang dikemukakan oleh RT IV Kelurahan Sei- Jang 

Bapak Mardalis kepada peneliti saat diwawancarai di rumahnya, di Jln. Berakit 

No. 19 tanggal 11 Juli 2013 pukul 13.00 WIB, sebagai berikut:  

”hampir disetiap kesempatan turun dikelurahan sei- jang figure elit 

politik tersebut selalu mendampingi Maya Suryanti, pernah ketika 

acara silahturahmi ibu- ibu di kelurahan Sei- Jang, bu. wali hadir 

ditemani anaknya Maya” 

 Peranan perilaku elit politik kota Tanjungpinang yang juga menjabat 

sebagai wali kota Tanjungpinang menggunakan posisi yang ada tersebut untuk 
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mendukung salah satu pasangan calon walikota Maya- Dahlan dalam proses 

demokrasi yang sedang dijalankan oleh Negara Indonesia dan otonomi daerah 

yang sedang diterapkan di Indonesia. situasi diatas akan mendegradasi sistem 

yang sedang dijalankan tersebut. 

  Pada pemilihan walikota tanjungpinang 2012 terdapat empat pasangan 

pasangan walikota dan wakil walikota dari empat pasangan tersebut pasangan no 

urut 1 adalah pasangan walikota dan wakil walikota yang baru dalam perpolitikan 

kota Tanjungpinang pasangan yang dimaksud adalah Maya suryati dan Tengku 

dahlan. Calon walikota dan wakil walikota ini adalah pasangan profesionalisme 

dan birokrat. Maya suryati kesehariannya berprofesi sebagai dokter dan memilki 

klinik kesehatan di Tanjungpinang, sedangkan Tengku dahlan merupakan Sekda 

kota Tanjungpinang masih akif menjabat. 

 Hubungan perilaku politik elit politik lokal terhadap perolehan suara yang 

diperoleh pasangan no urut 1 ini, berhubungan dengan kedudukan politik elit 

politik yang dimaksud yaitu walikota Tanjungpinang Suryatti. A. Manan. Calon 

walikota no urut 1 ini memiliki hubungan dengan walikota yaitu hubungan anak 

dengan dan ibu yang dalam perspektif etika politik dan perkembangan demokrasi 

menjadi tidak ideal sebagaimana mestinya, karna hubungan seperti ini 

dikhawatirkan dapat mengarah kepada dinasti politik yang ujungnya akan 

mencederai sistem demokrasi.  

 Calon wakil Walikota memiliki hubungan kerja struktural dengan elit 

politik yang dimaksud calon Wakil Walikota ini adalah sekretaris 
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kotaTanjungpinang yang notabene bawahan langsung dari elit politk ini yang 

merupakan walikota yang aktif kota Tanjungpinang.  Kekahwatiran lain dari 

adanya hubungan seperti ini adalah bagaimana nantinya pemanfaatan roda 

organisasi birokrasi pemerintahan kota Tanjungpinang untuk berpihak pada 

pasangan ini dalam peraturan perundang-undangan instansi pemerintahan beserta 

aparaturnya harus bersikap independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh 

politik apapun. Hak suara yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan harus 

digunakan dengan hati nurani dan bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 Untuk itu peneliti mewawancarai Lurah Sei- Jang di kantor Kelurahan Sei- 

Jang tanggal 12 juli 2013 yang mengatakan sebagai berikut: 

“Tidak adalah bu walikota mengarahkan kami untuk mendukung 

calon walikota urut 1, hanya beliau menghimbau kami sebagai 

aparatur pemerintah untuk netral pada Pemilukada walaupun ada 

keseganan karena calon tersbut merupakan anak beliau dan  dan 

wakilnya merupakan Sekda tapi kami harus tetap netral” 

 Dari pernyataan diatas memang terlihat bahwa Suryatati. A. Manan 

sebagai walikota mengimbau bawahannya untuk bersikap netral tapi dari 

keseganan para aparatur pemerintah terhadap figure Suryatati. A. Manan sebagai 

walikota saat itu dan T. Dahlan sebagai calon wakil walikota bisa saja sedikit 

banyak mempengaruhi  

 Situasi hubungan yang ada tersebut pada pasangan no urut 1 ini 

merupakan hubungan yang mampu menjadi katalisator perolehan suara yang 

signifikan yang diperoleh pasangan nomor urut 1 mengingat keberadaan pasangan 

nomor urut 1 yang masih baru dalam peta politik di kota Tanjungpinang, 



25 
 

pemilihan Walikota Tahun 2012 yang merupakan momentum pergantian 

pimpinan yang dinantikan oleh sebagian besar mayarakat ini dapat dijadikan 

indikator perilaku politik riil politik kota Tanjungpinang yang masih menduduki 

jabatan politik aktif sebagai walikota kota Tanjungpinanag, Hubungan yang 

dimilki dan dukungan penuh yang dimainkan oleh elit politik dalam kegiatan 

kegiatan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 ini di sangat jelas menjadi 

kesempatan untuk mempertahankan kedudukan walikota yang masih menjabat ini, 

 Dari wawancara yang peneliti lakukan untuk mengetahui informasi 

mengenai perilaku elit politik untuk membedah penelitian ini didapatkan dari hasil 

wawancara dengan beberapa masyarakat kelurahan Sei- Jang Mengatakan sebagai 

berikut: 

“Asumsi masyarakat ini kok serakah kali suryatati, kok seorang bu 

tatik yg memimpin 17 tahun harus memberi warisan kepada 

anaknya, ini bukan warisan kerajaan tapi warisan rakyat..tidak 

tepat mencalonkan maya,karena dasar maya bukan pemerintahan.” 

 Dari pernyataan masyarakat tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat 

memandang bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh suryatati selama ini di 

kota Tanjungpinang sudah seharusnya ada regenerasi kepemimpinan bagi 

pemimpin lainnya, tidak semestinya juga mendukung anak kandungnya untuk 

menjabat sebagai walikota menggantikan posisinya. 

 Posisi walikota sebagai pemimpin dalam suatu daerah menjadi sangat 

penting dalam penerapan sistem otonomi daerah yang sedang dijalankan di 

Indonesia saat ini, peranan walikota merpakan peranan sentral dalam rangka 

memajukan sebuah daerah, dalam konteks ini keberadaan walikota Tanjungpinang 
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sebagai ibukota provinsi juga menjadi hal yang penting untuk mendapatkan 

seorang pemipin yang berkualitas yang mampu membawa ibukota Provinsi Kepri 

ini menjadi kota yang lebih baik lagi. 

 Profesionalisme seorang walikota menjadi sangat penting dan harus 

memiliki kompetensi yang baik dalam memimpin roda pemerintahan, pada 

penelitian ini pasangan nomor urut 1 terutama calon walikota berprofesi sebagai 

dokter yang tentu memiliki keahlian di bidang kedokteran dan belum pernah teruji 

sebagai walikota atau pemimpin lembaga resmi pemerintah lainnya, hal ini juga 

disampaikan seperti yang dikemukakan salah satu tokoh masyarakat sekaligus 

tokoh agama Kelurahan Sei- Jang bapak Sutan Muhammad Isa kepada peneliti 

saat diwawancarai di rumahnya, di Jln. Seanayang No. 2 tanggal 14 Juli 2013 

pukul 20.00 WIB, sebagai berikut yang mengatakan sebagai berikut : 

“Bu tatik gagal dalam mengkaderkan pemimpin,jika saya melihat 

anaknya berpengalaman dalam bidang pmerintahan mungkin jadi 

perhatian masyarakat,,tapi siapa maya, maya bukan seorang 

birokrat hanya dokter kecantikan yang harus urus kota 

tanjungpinang dan aktifitas dimesjid- mesjid menurut saya kurang 

baik secara akhlak” 

 Asumsi masyarakat di atas di dukung juga oleh tokoh mayarakat 

Kelurahan Sei- jang, keberadaan walikota diharapkan mampu memecahkan 

persoalan persoalan yang ada di tengah- tengah masyarakat, tentu hal ini 

memerlukan kecakapan dalam memimpin dan pengalaman dalam pemerintahn 

Tidak bisa langsung maju tanpa adanya persiapan dalam menjabat sebagai 

walikota kelak, perilaku elit politik yang juga walikota Tanjunginang dalam 

mendukung anaknya ini juga mencedarai demokrasi dan dikhawatirkan akan 
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menjadi tirani dan dinasti, serta akan tercipta kecurigan dalam masyarakat 

mengenai pencalonan anakanya tersbut yang di dukung penuh oleh Suryatati. A. 

Manan, seperti dijelaskan oleh Rudi tokoh pemuda kelurahan Sei- jang berikut ini: 

“peran pada  saat itu tidak fokus pada pemerintahan, tapi peran dia 

bagaimana pikiran tatik jabatan ini dilanjutkan perjuangan ke 

anaknya itu ada pemaksaan bahasa kasarnya ada apa dilaci bu 

tatik,ada dosa apa dilaci tatik kok meja kntor dia tidak berani kasi 

orang lain kenapa harus anaknya,,tatik mati2-an anaknya harus jadi 

walikota..itu yang sangat disayangkan kenapa tatik tidak 

mengkaderkan orang..karena timbul rasa tidak percaya sama orang 

lain.” 

 Demokrasi merupakan wadah untuk masyarakat dapat berperan aktif 

dalam kehidupan politik yang berarti bahwa setiap masyarakat bisa mnjadi dari 

bagian yang memilih dan di pilih dalam sistem politik ini. Apabila ada upaya atau 

usaha untuk menerapkan budaya turun temurun dengan mendukung anaknya agar 

maju menjadi walikota dikhawatirkan akan membuat sistem politik demokrasi 

menjadi terhambat. 

 Perjalanan karir poltik Suryatati. A. Manan itu menurut hemat penulis 

dapat memberikan dampak positif terhadap katalisator perolehan suara calon yang 

didukungnya dikarenakan kepemimpinan beliau selama 17 tahun, maka 

terindikasi gaya kepemimpinan beliau dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi 

massa dalam memilih. 

Lebih lanjut Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak 

H. Huzrin Hood mengatakan 
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“Gaya kepemimpinan tatik sangat berpengaruh,,seorang maya 

bukan pemerintahan memang ada titisan darah tatik,,tapi 

masyarakat tidak melihat itu,,sangat pengaruh kehadiran bu 

tatik,jika maya dilepaskan tatik maka suara maya tidak sampai 30 

% karena ada tatik tadi makanya ada pengaruh pada perolehan 

suara maya,, maka sangat besar pengaruh bu tatik mnurut saya 

sekitar 70 % karena 17 tahun menjabat walikota,,” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Sei- Jang 

di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Suryatati. A. Manan sedikit 

banyak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon no 1, jika dilepas tanpa 

adanya dukungan secara langsung dari Suryatati untuk pasangan calon no 1 ini 

mungkin saja suara yang akan didulang akan minim 

 Suryatati. A. Manan mempunyai sumber kekuasaan dari posisinya pada 

saat Pemilukada berlangsung yang menguatkan legalitas kepemimpinannya, 

kemudian Suryatati. A. Manan cukup berpengaruh serta berwibawa di Kota 

Tanjungpinang dikarenakan posisinya sebagai Walikota Tanjungpinang selama 17 

tahun. 

 Lebih lanjut Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak 

H. Huzrin Hood yang merupakan tokoh masyarakat Kelurahan Sei- Jang. Beliau 

mengatakan 

“Sejarah kekuasaan selalu berulang dari masa ke masa, kecenderungan pemimpin 

yang sudah lama berkuasa, akan mempertahankan hegemoni yang telah 

ditanamkan ,dan menjadi sebuah kekuatan membumi, yang akan mampu 

mempengaruhi perilaku dan persepsi massa.” 
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C. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesmipulan  

Kesimpulan penelitian: 

1) Perilaku politik elit politik lokal kota Tanjungpinang yang dalam 

penelitian ini adalah Walikota Tanjungpinang yang masih aktif ikut serta 

dalam mendukung salah satu pasangan calon Walikota Tanjungpinang 

yang ikut bertarung dalam Pemilukada tahun 2012 merupakan fenomena 

perilaku politik yang terjadi di daerah dalam hal ini Kota Tanjungpinang. 

2) Berdasarkan pemaparan yang telah penulis deskripsian, yakni mngenai 

perilaku politik elit politik lokal pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 

yang pada bab penulis menyimpulkan bahwa perilaku politik Suryatati. A. 

Manan selama Pemilukada Kota Tanjungpinang terindikasi banyak 

mencampuri dan tidak berikap netral dikarenakan pengaruh dan wibawa 

beliau serta gya kepemimpinan yang dia miliki cukup besar harunya beliau 

bersikap netral mengingat juga beliau merupakan  Walikota aktif pada saat 

itu 

2. Saran 

Saran-saran yang dapat di kemukakan:  

1)  Berdasarkan uraian mengenai perilaku politik elit politik lokal pada 

Pemilukada Kota Tanjungpinang 2012 yang dilakukan di kota 

Tanjungpinang peneliti mendapati masih perilaku politik Suryatati. A. 

Manan kurang baik dalam perspektif demokrasi dan politik lokal. maka 
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peneliti memberikan saran dalam konteks otonomi daerah dan politik lokal 

yang sedang berkembang di Indonesia dewasa ini maka dukungan yang 

diberikan elit politik lokal kepada anaknya untuk maju menggantikan 

posisi elit politik lokal tersebut dikhawatikan akan mencederai demokrasi 

di level daerah, seharusnya elit politik lokal yang masih menjabat sebagai 

walikota ini dapat berperilaku netral dan tidak mendukung salah satu 

pasangan calon dengan intensitas yang besar. 

2)  Keberadaan anak kandung elit politik lokal dalam penelitian ini dalam 

pentas politik untuk maju menjadi walikota Tanjungpinang menimbulkan 

anggapan yang negatif di kalangan masyarakat kota Tanjungpinang, 

keterlibatan secara aktif yang diperlihatkan elit politik lokal dalam 

mendukung anaknya maju menjadi walikota seharusnya dapat 

diminimalisir dan memberikan dukungan seadanya saja sebagai seorang 

ibu terhadap anak dan tidak membawa kekuasaan sebagai walikota aktif 

dalam mendukung, walaupun hal ini akan sangat sulit mengingat jabatan 

politik sebagai walikota akan melekat pada elit politik lokal tersebut pada 

setiap kesempatan turun di masyarakat. 
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