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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan  dan 

Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 
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A. Konsaman 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 S|a‟ S| S (dengan titik diatas) د

 Jim J Je ج

 Ha‟ H  H (dengan titik dibawah) ح

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal  D De د
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ً Mim  M Em 

ُ Nun  N En 

 Wawu  W We و

ٓ Ha  H Ha 

ُ    Hamzah ء  Apostrof  

  Ya‟ Y Ya ي
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B. Vokal 

Vokal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

dan vokal rangkap. 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:      

Tanda  Nama Huruf 

Latin 

Nama Contoh Ditulis 

 ََ  Fathah A A   

 َِ  Kasrah I I  َِْس ٍُ  Munira 

 َُ  Dhammah U U   

 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  Contoh  Ditulis  

ي ََ  Fathah dan 

ya 

Ai a dan i مٍف Kaifa 

و َِ  ksrah I I هىه Haula 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Fathah + Alif, ditulis   Contoh         ساه          ditulis S la 

Fathah    lif maks r ditulis   Contoh          ٌسعى         diutlis Yas‟  

Kasrah     ‟ mati ditulis i˜ Contoh          ٍجٍد         ditulis Maj  

Dhammah + Wau mati ditulis   Contoh          ٌقىه         ditulis Yaq  
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D. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk Ta‟marbutah ada dua, yaitu ta‟marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan  dhammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  

1. Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah 

terserap menjadi bahasa Indonesia,seperti salat, zakat dan sebagainya. 

Contoh:     هبت               dibaca hibah 

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 

     Contoh:        ّعَج اىيت   dibaca ni‟matull h 

E. Sayddah (Tasdid) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh: 

 Ditulis „iddah              عّدة      

F. Kata Sandang  lif L m 

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah diulis Al, contohnya:   

 Ditulis Al-Rajulu              اىسجو    

G. Hamzah 

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, 

sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: شٍئ   ditulis 

Syai‟un 

H. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis 
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berdasarkan bunyi atau pengucapan atau penulisannya. Contoh: اهو اىسْت                                                    

ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah. 

I. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

Swt  = subhanahu wa ta‟ala 

Saw  = sallahu „alaihi wa sallam 

a.s   = „alaihi al-salam 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup) 

w.   = Wafat Tahun 

QS.../...:   = Quran Surah 

HR  = Hadis riwayat 

UUD  = Undang-Undang Dasar 

UU  = Undang-Undang  

Pemilu  = Pemilihan Umum 

DPRD  = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dapil  = Daerah Pemilihan 

SDM  = Sumber Daya Manusia 
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ABSTRAK 

Nama : Tamrin 

NIM : 30600117050 

Judul : Sirkulasi Elit Politik Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Skripsi ini membahas tentang Sirkulasi Elit Politik Di Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan apa faktor-faktor 

yang mempengaruhi sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu tipe 

penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Sirkulasi Elit Politik 

Yang Terjadi di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Data-data hasil penelitian 

didapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, kemudian 

dilanjutkan dengan tahap analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, 

menganalisis isi, dan menarik kesimpulan.  

 Hasil penelitian yang yang peneliti temukan, pada pemilu 2019 ditemukan 

fenomena sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang yang 

dimana banyaknya orang-orang dari lembang yang ikut mencalonkan menjadi 

anggota legislatif dan rata-rata para calon incumbent berhasil ditumbangkan sehingga 

memunculkan elit politik baru di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Bentuk 

srikulasi elit politik yang peneliti temukan yaitu sirkulasi elit yang tergabung dalam 

kelompok the governing elit dengan massa (masyarakat), yang dimana elit yang 

dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Lembang terpilih pada pemilu 2019 dan 

medapatkan kekuasaan politik di lembaga legislatif. Adapun faktor yang 

mempengaruhi sirkulasi elit politik di Kcematan Lembang Kabupaten Pinrang 

diantaranya;a. Faktor Internal:1. Faktor finasial atau ekonomi,2. Faktor ketokohan,3. 

Faktor relasi atau modal sosial,b. Faktor Eksternal:1. Ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM),2. Media massa, dan 3. Perubahan dapil. 

Implikasi penelitian ini adalah untuk dapat menjamin dan menjaga sirkulasi 

elit politik di Kecamatan lembang, agar pemerintah terus melakukan pendidikan 

politik kepada masyarakat Kecamatan Lembang, dengan begitu dapat memunculkan 

elit-elit poltik baru yang benar-benar memiliki kapasitas dan berkualitas. Diharapakan 

juga kepada partai politik agar menyiapkan calon yang berkualitas untuk dipilih oleh 

masyarakat Kecamatan lembang yang nantinya akan mewakili mereka di legislatif. 

Kata Kunci : Sirkulasi Elit, Elit Politik, dan Kekuasaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sirkulasi atau perputaran elit politik adalah sesuatu yang pasti dalam sistem 

politik demokrasi, hal ini disebabkan karena mustahil ada orang yang dapat hidup dan 

mampu untuk berjaya selamanya. kedudukan masyarakat yang terbagi kedalam dua 

tingkatan, yaitu tingkatan masyarakat elit dan tingkatan masyarakat non-elit atau 

tingkatan masyarakat yang diperintah dan suatu saat akan dapat menjadi elit. 

Sekolompok orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai elit dalam masyarakat 

tidak mempunyai tanggunan bahwa selalu akan menempati posisi jabatan elit 

tersebut. Hal tersebut tidak dapat dihindari, oleh karena itu pertukaran atau sirkulasi 

elit mesti akan berlaku di masyarakat manapun juga. Malahan, ada peringatan yang 

menjelaskan bahwa tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu untuk 

menghalangi proses terjadinya pertukaran atau sirkulasi elit tersebut. Demikianlah 

yang membuat perputaran kekuasaan pasti akan terjadi dimanapun dan apapun sitem 

politik itu. Maka, dalam suatu masyarakat dapat berlangsung suatu proses yang biasa 

disebut sebagai “sirkulasi elit” atau “perputaran elit”. 

Kajian tentang sirkulasi elit terdapat pembahasan tentang proses pertukaran 

atau pergantian antara elit dengan non-elit, proses pergantian posisi sesama elit, dan 

juga pertukaran kedudukan diantara dua kelompok elit. Sama halnya dengan yang 
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dikemukakan oleh Pereto, bahwa lapisan elit terdiri dari mereka yang tidak 

bergabung dalam kelompok yang tidak menempati posisi jabatan politik dalam 

struktural dikenal sebagai kelompok oposisi.
1
 

 Sirkulasi elit politik dalam suatu daerah merupakan salah satu syarat bagi 

terciptanya iklim demokrasi yang sehat. Jabatan politik Indonesia yang terbatas yaitu 

hanya lima tahun sekali (dalam satu periode) dan jika pun bisa terpilih lagi akan 

menjadi sepuluh tahun (dua periode), sehingga setiap lima tahun harus dilaksanakan 

proses pergantian pemegang kekuasaan politik dalam struktur pemerintahan. Elit 

politik yang dimaksud penulis dalam tulisan ini merupakan elit politik yang 

menempati jabatan-jabatan politik di legislatif dan elit yang pernah mencalonkan 

menjadi anggota legislatif. Pergantian atau perputaran elit politik dalam suatu wilayah 

dan struktur pemerintahan merupakan peristiwa biasa dalam kajian ilmu politik, 

karena salah satu inti dari kajian ilmu politik adalah sirkulasi dalam pengertian 

begaimana meraih kekuasaan politik. 

Suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi menciptakan kegiatan 

politik untuk melaksanakan sirkulasi elit politik yaitu dengan melalui pemilihan 

umum (Pemilu), baik secara periodik dan berkala maupun sewaktu-waktu. Negara 

yang sudah menjalankan pemilu secara periodik dan berkala diantranya di Indonesai 

dan Amerika, sedangkan Negara yang melaksankan pemilu sewaktu-waktu, seperti 

yang berlaku di Malaysia dan Australia. Melalui pemilihan umum, sirkulasi elit 

                                                             
1
Haryanto, Elit, Massa, dan Kekuasaan, Suatu Bahasan Pengantar (cet.1-Yogyakarta: PolGov, 

Desember, 2017), h. 16. 
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politik diharapkan dapat terlaksana dengan damai, dan tidak akan ada pertumpahan 

darah. Sesuaui tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, Bab VIII A pasal 22 E ayat 

(1): pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasisia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali.
2
 Begitu juga dengan pelaksanaan pemilu secara 

keseluruhan diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Pemilu), undang-undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 

5 lampiran. Dalam undang-undang (UU) ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan 

pemilu harus berdasar pada asas langsung, bebas, umum, rahasia, adil dan jujurr.
3
 

Ketika ingin memahami tentang elit terdapat bebrapa pendangan ahli yang bisa 

di pelajari seperti pandangan Harold Laswell dan pandangan Vilfredo Pareto. Laswell 

mempunyai pandangan bahwa elit politik itu adalah semua yamg memmpunyai dan 

memegang kekuasaan dalam sebuah struktur politik. Kekuasaan yang dimaksud 

merupakan kekuasaan sebagai kekuatan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang 

lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan 

secara bersama. Sedangkan dalam pandangan Pareto, elit merupakan mereka yang 

telah mempunyai dan memperoleh kekuasaan (governing elit), sehingga dapat 

memerintah yang ada di luar kekuasaan itu (non-governing elit).
4
 Sedangkan sirkulasi 

                                                             
2
Velina Singka Subekti, Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, (Sekretaris 

Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2019). h. 42.  
3
  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) 

4
 Abdul Chalik, Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2017), h. 

13. 
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dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya peredaran, atau bisa juga 

disebut sebagai perputaran/pergerakan.
5
 

 Sirkulasi elit politik juga biasanya didapatkan oleh kelompok orang yang 

berada tepat dibawah elite yang berkuasa saat itu. Hal ini berdasarkan teori siklus 

yang dikenalkan sejarawan Belanda, Prof. Booke yang maknanya misi zaman (zeit 

geist) harus selalu digerakkan oleh elit sebuah bangsa demi mendorong siklus 

generasi dalam suatu bangsa tetap terjaga. Itulah kenapa para pemuda yang pada 

masa mudanya ikut terlibat dalam trend utama (misi zaman) yang mewarnai bangsa 

ini, kelak akan dengan mudah menjadi aktor-aktor di dalam rung elit.
6
 Dalam 

pandangan lain, dalam sirkulasi elit terdapat suatu proses promosi yang melibatkan 

kelompok non-elit ke dalam lapisan kelompok elit, dan proses penurunan pangkat 

dari kelompok elit menjadi kelompok non-elit.  

Ketika membicarkan kehadiran seorang elit pada dasarnya membahas pihak 

yang memiliki suatu kewenangan, dan kewenangan mereka hanya bermakna jika 

mereka dihadapkan pada pihak yang hanya berstatus sebagai masyarakat biasa (pihak 

tidak memiliki kewenangan). Elit yang sebagai kelompok yang berkuasa memiliki 

kewenangan yang lebih besar terhadap kelompok atau pihak yang dikuasainya. Jika 

dalam politik identik dengan urusan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan 

                                                             
5
 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 1470. 
6
Aa Nanda Nadyan, Sirkulasi Elit Politik, https://medium.com.diakses pada tanggal 16 oktober 

2020 19:54 WITA . 
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publik dan alokasi atau pembagian (distribution) maka elit adalah sekolompok kecil 

orang-orang yang terlibat di dalam urusan-urusan tersebut.
7
 

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Qur`an Surah An-Nisa Ayat 59, yang 

menjelaskan tentang keberadaan elit yang memimpin, sebagai berikut: 

 

 ُْ ِ ٌْْۚ فَا ُْْن ٍِ ِس  ٍْ ُسْىَه َواُوىِى اْْلَ ٍُْعىا اىسَّ َ َواَِط
ٍُْعىا ّللّاٰ ا اَِط ُْْىٰٓ ٍَ َِ ٰا ٌْ ٰٓاٌَُّهَا اىَِّر ٌٰ  

 ِ ْوُٓ اِىَى ّللّاٰ ٍء فَُسدُّ ًْ ًْ َش ٌْ فِ ِ حََْاَشْعخُ
َُ بِالّلٰ ُْْى ٍِ ٌْ حُْؤ ْْخُ ُْ ُم ُسْىِه اِ َواىسَّ  

ٌْو   ُِ حَأِْو اَْحَس ٌٍْس وَّ ِخِسِۗ ٰذىَِل َخ ًِ اْْلٰ  َواْىٍَْى

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesautu, maka kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada 

allah dan hari kemudian”. (Q.S  n-Nisa Ayat: 59).
8
 

 

Seseorang dapat memperoleh dan meduduki posisi jabatan pemimpin apabila 

orang tersebut mempunyai massa atau pendukung sebagai basis dan mampu 

memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat membawanya sebagai elit politik. Elit 

politik ini terdiri dari mereka yang telah berhasil mencapai posisi yang dominan 

dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Namun, dalam di sistem politik  

demokrasi, elit politik  yang di percaya oleh rakyatnya, mempunya peluang yang 

                                                             
7
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2012), 

h.17-21.  
8
 https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59. diakses tanggal 7 Juni 2021, pukul 21:16 

WITA. 
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lebih besar untuk dapat mempertahankan kekuasaannya, baik dengan cara yang 

objektif maupun dengan cara manipulasi. 

Sirkulasi elit politik tidak dapat dilihat dari dominasi suatu bidang, tetapi dilihat 

dari apapun dari bidang tersebut mampu mempengaruhi massa. Tentunya, bidang-

bidang seperti partai politik, militer, pengusaha dan teknokrat masih menjadi saluran 

terbaik untuk masuk kepusaran elit politik, tetapi melihat kebijakan saat ini, ada 

kecenderungan untuk memperlemah suatu saluran dan menguatkan saluran yang lain, 

sehingga orang yang di luar dari bidang-bidang itu juga mampu untuk menjadi elit 

politik. Bahkan seorang yang tidak pernah menempuh pendidikan tinggi juga bisa 

menjadi elit yang dapat mempengaruhi pikiran politik suatu wilayah. Contohnya, 

gelar “uwa” dan “andi” yang ada di beberapa daerah di kabupaten pinrang yang dapat 

mempengaruhi arah politik beberapa masyarakat. 

Realisme dalam politik memperlihatkan, elit yang sanggup memegang 

kekuasaan atas tiga jenis sumber daya tersebut akan mampu mencapai tujuannya 

dengan baik untuk menjadi elit yang memimpin. Sebaliknya, massa yang tidak 

memiliki sumber daya tersebut dengan sadar harus mengakui dan menerima setiap 

keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kepemimpin elit tersebut. Keadaan 

tersebut mengandaiakan bahwa setiap orang yang ingin menjadi elit politik di 

Indonesia harus membekali diri mereka dengan ketiga sumber daya ini, yaittu: 

berideologi, ekonomi dan kekuatan. Berdasarkan pengalaman empiri, tidak 

mempunyai salah satu dari ketiga sumber daya tersebut, dapat membuat setiap 
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kewenangan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin akan sulit diterima 

oleh masyarakat.  

Setidaknya di Indonesia, telah mengalami sirkulasi elit politik sebanyak tiga 

gelombang besar. Pertama, yaitu gelombang cendekiawan pemikir, terlihat pada 

generasi para bapak pendiri Negara Indonesia (faunding father): yang tokoh-

tokohnya itu ada Soekarno, Hatta, Syahrir, M. Natsir Soepomo, Tan Malaka dan 

seterusnya. Kedua, yaitu gelombang militer-berideologi yang tokohnya ada Muh. 

Soeharto, Ahmad Yani, DN Aidit, dan seterusnya, mereka lahir dari suasana Negara 

Indonesia yang “rawan” secara politik dan keamanan di bawah kepemimpinan Ir. 

Soekarno, yang kemudian rezim Orde lama runtuh, merekapun akhirnya menjadi elit. 

Gelombang ketiga, yaitu gelombang teknokrat-pengusaha, yaitu elit yang lahir pada 

masa kepempinan Soeharto atau yang biasa dikenal rezim orde baru, tokohnya 

diantaranya ada BJ.Habibie, Emil Salim, Jusuf Kalla, Fahmi Idris dan seterusnya. 

Mereka ini bereda pada masa kekuasaan dan kepemimpinan Soeharto, yang kemudian 

menjadi elit ketika rezim Orde baru tumban pada tahun 1999, yang ditandai dengan 

mundurnya Soeharto sebagai presiden.
9
  

Sirkulasi elit politik tidak hanya terjadi ditingkat nasional saja, akan tetapi 

sirkulasi elit politik juga bisa terjadi di tingkat provinsi, kabupaten dan bahkan bisa 

terjadi ditingkat kecamatan, di kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sendiri 

sirkulasi elite politik dapat dilihat sejak pertama kali pemilu di selenggarakan. Hal ini 

                                                             
9
 Aa Nanda Nadyan, Sirkulasi Elit Politik, https://medium.com. diakses pada tanggal 16 oktober 

2020 20:50 WITA. 
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terbukti di setiap di selenggarakannya pemilu legislatif lima tahun sekali pasti ada  

pendatang baru yang ikut dalam  kontestasi tersebut. Peristiwa ini menunjukkan 

bahwa proses sirkulasi atau pergantian elit politik terus terjadi dalam wilayah 

tersebut. 

Lembang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pinrang, 

Sulawesi Selatan. Kecamatan ini terletak di bagian utara dari kabupaten Pinrang yang 

menjadi perbatasan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat, 

dan serta perbatasan Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten Enrekang dan kabupaten 

Tana Toraja. Meski merupakan kecamatan pertautan antar berbagai daerah yang ada 

disekitarnya akan tetapi elit-elit politik yang berada di Kecamatan Lembang yang 

umumnya berdomisili di daerah pinggiran dan berada jauh dari pusat kota, namun 

tetap ingin terus menunjukkan eksistensi mereka sebagai elit yang patut 

diperhitungkan keberadaanya. Sirkulasi atau pergantian elit politik terus terjadi agar 

power atau kekuatan politik tetap terjaga dan tetap eksis. 

Kecamatan yang didominasi oleh suku Bugis Pattinjo, suku yang sejak lama 

terkenal dengan jiwa-jiwa petarungnya. Hal ini kemudian menjadi dasar mereka 

untuk bertarung dalam setiap kontestasi politik agar bisa menjadikan mereka eli-elit 

politik yang diakui. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa pedidikan 

buaknlah dasar untuk bertarung, yang penting adalah kita memiliki keyakinan yang 

kaut. Merasa berbeda dangan elit-elit politik yang ada di Pinrang, elit-elit politik 

Lembang biasanya menggunakan identitas sebagai suku Bugis Pattinjo untuk 

menunjukkan eksistensi mereka dan juga menjadikannya sebagai alat untuk 
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berkontestasi di arena politik. Pada kenyataannya sirkulasi elit politik akan terus 

terjadi, pergantian elit lama  dan pembentukan elit yang baru. 

Sirkulasi elit politik di kecamatan Lembang juga dapat di lihat pada pemilu 

2019, yang dimana pada pemilu tersebut muncul wajah-wajah baru elit politik yang 

berasal dari kecamatan lembang ikut bertarung dalam kontestasi tersebut demi 

memperbutkan posisi cabatan sebagai anggota DPRD kabupaten Pinrang. Wajah baru 

seperti Andi Mulyadi, Sakka Irfandi, Halim Bado, dan juga Harianto bersaing dengan 

para incumbent seperti Usman Bengawan, Muh. Thoha, dan Haru Ali yang ingin 

tetap untuk mempertahankan tahta mereka. Namun, dalam pertarungan tetaplah ada 

yang menjadi pemenang dan ada juga yang kalah, begitupun juga dengan pemilu 

kemarin terdapat elit-elit politik yang baru yang berhasil mendapatkan hati rakyat dan 

memenangkan pemilu begitupun juga dengan para incumbent terdapat beberapa yang 

berhasil memenangkan pemilu dan ada juga yang tidak dapat mempertahankan tahta 

nya sehingga harus merelakan posisi mereka diganti dengan para elit politik baru. 

Melalui pemilu proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang diharapkan 

terjadi dengan aman, adil, dan jujur, namun pada kenyataan masih terdapat beberapa 

elit politik yang menggunakan cara-cara yang curang untuk memenangkan dan 

mendapatkan kekuasaan pada pemilu. Pemilu yang memiliki prinsip asas langsung, 

jujur, adil, umum, dan rahasi tercoreng dengan kelakuan beberapa oknum elit politik. 

Namun, melihat sirkulasi elit politik yang terus terjadi di Kecamatan Lembang 

menunjukkan bahwa iklim demokrasi masih terjaga dengan baik, kestabilan dan 

kekuatan politik masih tetatp dijaga dengan baik.  
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Berdasarkan fenomena tersebut dapat di lihat bahwa di Kecamatan Lembang 

telah terjadi proses sirkulasi elit politik, yang dimana dalam sirkulasi tersebut elit 

politik lama runtuh kemudian elit politik baru hadir dan mengambilalih kekuasaan 

politik pemerintahan. Elit politik baru yang berhasil memanfaatkan semua sumber 

daya yang mereka miliki sehingga mampu mengantarkan mereka menjadi elit politik 

yang berkuasa, karena pada kenyataannya dalam sistem politik demokrasi selalu 

terjadi sirkulasi elit politik, pergantian elit lama, dan pembentukan elit politik yang 

baru.       

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa sirkulasi elit politik sangat 

penting untuk tetap menjaga kestabilan politik dan kekuatan politik di kecamatan 

Lembang tetap terjaga. Maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “Sirkulasi  

Elit Politik Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada ”sirkulasi elit politik yang terjadi di 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. 

2. Deskripsi Fokus 

Guna memahami secara utuh uraian penulis dalam penelitian yang 

berjudul “Sirkulasi Elit Politik di Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang”, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal yang 
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dianggap memiliki perananan penting dalam membangun teori konsep 

tersebut yaitu: 

a. Sirkulasi Elit 

Sirkulasi dalam bahasa Indonesia artinya perputaran atau pergantian. 

Sirkulasi elit yang dimaksud oleh peneliti adalah pergantian atau 

perputaran elit politik legislatif yang terjadi di kecamatan lembang. 

Sirkulasi sebagai salah satu syarat untuk terciptanya iklim demokrasi tetap 

terjaga apakah dilaksanakan dengan cara jujur dan damai ataukah dengan 

kecurangan dan manifulasi.  

b. Elit Politik 

Elit politk adalah semua yang mempunyai dan memegang kekuasaan 

dalam sebuah struktur politik. Elit politik yang dimaksud penulis dalam 

penelitian ini merupakan elit politik yang menempati jabatan-jabatan 

politik di legislatif dan yang pernah mencalonkan menjadi anggota 

legislatif. Elit-elit ini yang kemudian bertarung pada pemilu untuk 

mandapatkan kekuasaan sehingga, kemudian terjadilah proses sirkulasi. 

Elit politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elit politik lokal 

dan elit non lokal, elit politik lokal adalah merupakan seseorang yang 

menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif 

yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik 
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demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi 

ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. 

Sedangkan elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-

jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain 

dalam lingkup masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang 

menjadi pokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1.  Bagaimana bentuk sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sirkulasi elit politik baru 

di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah ; 

1. Untuk mengetahui sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari tulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritik dan akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritik pada 

pengembangan akademik dan dapat berkontribusi di dalam menambah variasi pada 

literatur-literatur ilmu sosial dan ilmu politik pada khususnya terutama terkait dengan 

pembahasan mengenai sirkulasi elit politik. 

2. Manfaat praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang bernilai 

dalam masyarakat dan menjadi bahan rujukan untuk memahami tentang sirkulasi elit 

politik. 

F. Tinjauan Karya Terdahulu 

Tinjauan karya terdahulu adalah suatu yang berisi tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menghindari 

plagiasi. Dengan penuh kecematan melakukan penulusaran, peneliti telah 

menemukan beberapa penelitian yang erat kaitannya dengan judul yang akan diteliti, 

yaitu : 
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Pertama, Muhtar Haboddin
10

, menulis dalam jurnal  yang berjudul Sirkulasi 

Elit Lokal di Bantaeng. Adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut ialah 

menjelaskan keberhasilan kalangan kelompok Nurdin Abdullah dalam meraih 

kekuasaan dan menjadi kepala daerah di Kabupaten Bantaeng. Nurdin Abdullah yang 

menjadi bagian dari kelompok tersebut berhasil mengalahkan keluarga petahana pada 

penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008-2013. Nurdin 

Abdullah yang tidak mempunyai hubungan dengan elit politik terbentuk pada masa 

orde baru berhasil mengalahkan dan memperoleh kekuasaan, hal ini dapat diartikan 

sebagai runtuhnya elit politik yang berasal dari keluarga petahana (elit politik lama) 

yang menunjukkan bangkitnya elit politik baru untuk bersaing dalam mendapatkan 

kekuasaan. Dalam teori elit politik peristiwa ini biasa disebut dengan sirkulasi elit 

politik. Dalam konteks politik, sirkulasi elit telah  terjadi di Kabupaten Bantaeng 

dengan terpilihnya Nurdian Abdullah sebagai elit politik baru yang memerintah. Hal 

ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa siapapun boleh menjadi kepala daerah (elit 

politik beru) dan mengalahkan keluarga petahana dalam pilkada langsung. Perbedaan 

penelitian saya dengan Muhtar Haboddin yaitu titik fokusnya adalah sirkulasi elit-elit 

politik eksekutif yang terjadi di kecamatan lembang.   

                                                             
10

 Muhtar Haboddin, Sirkulasi Elit Politik Lokal di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Transformatif, 

vol. 6 No. 1 Tahun 2020).   
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Kedua, Mochammad Farisi
11

, menulis dalam jurnal yang berjudul Pemilihan 

Kepala Daerah Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal : Studi di Provinsi 

Jambi Tahun 2015. Adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut ialah 

memperlihatkan bahwa pada pilkada serentak 2015 yang dilaksanakan di jambi, baik 

itu di tingkat provinsi maupun di lima kabupaten/kota, untuk memenuhi syarat 

pencalonan, setiap partai harus berkoalisi karena tidak ada satupun partai yang dapat 

mengusung calonnya sendiri. Partai politik yang ada biasanya mnegandalkan jasa 

survey untuk dijadikan patokan dalam menetukan calon,   sehingga figur dengan yang 

memiliki kepopuleran dan kekmampuan tinggi yang dijadikan dasar oleh partai dalam 

memutuskan siapa yang bakal dijadikan calon. Aktivitas dari sirkulasi elit politik 

lokal makin bertambah dengan di revisisinya peraturan yang ada dengan 

dihilangkannya aturan politik dinasti. Adapun perbedaan penelitian saya dengan 

Mochammad Farisi adalah penelitian saya menjadikan pemilu legislatif sebagai 

instrument dari sirkulasi elit politik di kecamatan Lembang. 

Ketiga, Abd. Wahid
12

, menulis dalam jurnal yang berjudul Kontestasi Antara 

Kholilurrahman Versus Achmad Syafi`I Dalam Praktek Demokratisasi Lokal 

(Fenomena Pemilihan Daerah sebagai Momentum Sirkulasi Elit dalam Pemilihan 

Kepala Daerah 2013 Pemekasan). Adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut ialah 

                                                             
11 Mochammad Farisi, Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik 

Lokal: Studi di Provinsi Jambi Tahun 2015, (The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin, Vol. 2 No. 2, Juli 2016).   
12 Abd. Wahid, Kontestasi Antara Kholilurrahman Versus Ahcmad Syafi`I Dalam Praktek 

Demokratisasi Lokal (Fenomena Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Momentum Sirkulasi Elit dalam 

Pemilihan Kepala Daerah 2013 Pemekasan), (Jurnal Agama dan hak Azazi Manusia, Vol. 3, No. 2, 

Mei 2014). 
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medapatkan beberapa kasus praktek sirkulasi elit untuk memperoleh kekuasaan pada 

pemilihan kepala daerah kabupaten Pemekasan pada tahun 2013. Terdapat beberapa 

alasan dalam melakukan praktek sirkulasi elit politik, diantaranya adalah alasan 

pragmatis yaitu untuk memperjuangkan begaimana sejarah saat elit tersebut 

pemerintah dan bagaimana ia menjalankan jabatannya. Alasan lain adalah faktor 

ideologis karena mereka memiliki  ideologi yang sama sehinnga mereka ingin 

memperjuangkan prinsip-prinsip pemilu tersebut, dalam kegiatan politik, pemilu  

dapat di pahami sebagai pemilu adalah aktivitas politik yang amat penting dalam 

proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah Negara yang mengikuti prinsip-

prinsip demokrasi, dan akan membawa berbagai dampak baik itu dampak posistif 

maupun dampak negatif. Di lihat dari dampak positif, pilkada yang telah di 

laksanakan tahun 2013 bisa dikatakan telah berhasil mendororng sirkulasi elit politik. 

Meski harus melalui jalan politik yang amat terjal, negeri ini telah berhasil 

melaksanakan proses demokrasi dan di dinyatakan telah mengikuti kaidah-kaidah, 

transparansi, dan akuntabilitas politik yang benar. Salah satu contohnya keterbukaan 

media baik itu media sosial maupun media cetak telah berhasil melakukan pendidkan 

politik kepada masyarakat. Sedangkan dari dampak negatif, masyarakat sudah bisa 

melihat dan membedakan siapa figur yang memiliki gagasan yang jernih dan bagus 

untuk masyarakat dengan figur yang telah lelah, tua dan hanyan ingin mendapatkan 

ketenaran. Masyarakat juga kita sudah dapat mengetahui elit politik yang mampu 

untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan elit politik yang hanya 

sekedar mengeluarkan janji politik tanpa ada pembuktian, meski masyarakat telah 
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dibujuk-dirayu dan di iming-imingin materi atau uang. Adapun perbedaan penelitian 

saya dengan Abd. Wahid adalah menjadikan pemilu legislative sebagai praktek 

sirkulasi elit politik demi menjaga dan mendorong sirkulasi elit politik sebagai bagian 

dari demokrasi. 

Keempat, Caeser Demas Edwinarta dan Rizkya Dwijayanti
13

, menulis 

dalam jurnal berjudul Komunikasi Politik Elit NU dan Muhammadiyah dalam 

pilkada Kediri, adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa 

komumikasi politik yang dilakukan elit NU dan Muhammadiyah adalah perbuatan 

yang mewakili dari suatu proses sirkulasi elit yang mengakibabtkan perputaran elit 

sebagai kecekatan elit baru dalam menggeser kedudukan elit yang lama, melalui 

kontestasi politik elit politik baru mampu mengalahkan dan mengambil kekuasaan 

yang dimiliki oleh elit politik lama. Adapun perbedaan penelitian saya dengan Caesar 

Demas Edwinarta dan Rizkya Dwijayanti adalah lebih menfokuskan pada sirkulasi 

elit politik adalah suatu yang niscaya dalam suatu daerah. 

Kelima, Taqwa Ridhah
14

, menulis dalam jurnal berjudul Pemilihan Umum 

sebagai Praktik Demokrasi: Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Subtansial, 

adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut menjelaskan tentang makna pemilu yang 

paling medasar atau subtansial dalam kehidupan politik yang demokratis, yaitu adalah 

sebagai wahana pergantian dan perebutan kekuasaan berdasarkan regulasi, kode etik 
                                                             

13 Caesar Demas Edwinarta, dan Rizkya Dwijayanti, Komunikasi Politik Elit NU dan 

Muhammadiyah dalam Pilkada Kediri, (Jurnal Kajian Media, Vol. 2 No. 1, Juni 2018). Abstrak  
14

 Taqwa Ridhah, Pemilihan Umum Sebagai Praktik Demokrasi: Demokrasi Prosedural vs 

Demokrasi Subtansial, (Dalam: Percika Pemikiran Untuk Indonesia Baru. FWI, Yogyakarta, 2009). 
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dan norma-norma politik. Dengan dasar substansial ini, maka dalam pemilu 

diharapakan dapat terjadi proses sirkulasi elit politik yang berlangsung secara berdab 

dan damai, sehingga kriteria dari demokrasi dapat terpenuhi, baik itu ssesuai dengan 

prosedur demokrasi maupun demokrasi yang secara substansial. Adapun perbedaan 

penelitian saya dengan Taqwa, Ridhah adalah penelitian saya lebih meniti beratkan 

pemilu sebagai wahana utama dalam proses sirkulasi elit politik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI   

A. Landasan Teori 

Mengacu kepada judul skripsi yang akan diteliti, peneliti berinisiatif untuk 

mengambil beberapa referansi tinjauan teoritis sebagai landasan teori akademik yang 

tercantum sebagai berikut : 

1. Teori Sirkulasi Elit 

Dalam bahasa Indonesia sirkulasi biasa disebut sebagai “pergantian” atau 

“perputaran” aktor dalam kekuasaan. Gagasan mengenai sirkulasi elit pertama kali 

dikemukakan oleh pemikir Itali, Vilfredo Pareto. Pareto dikenal karena teorinya 

mengenai sirkulasi elit memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Teori 

sirkulasi elit digunakan untuk melihat pergantian kekuasaan dalam struktural 

pemerintahan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pareto menyatakan pendapatnya bahwa dalam 

tubuh elit terdapat kecenderungan untuk mengalami apa yang disebut sebagai decay 

atau pembusukan, dan dengan adanya kondisi seperti ini maka mereka yang termasuk 

dalam kelompok non elit atau massa mempunyai kecenderungan untuk membuat 

dirinya, secara potensial, dapat memasuki linkungan elit.
1
 Sirkulasi elit pada 

                                                             
1 Haryanto, Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar, (Cetakan Pertama, Juni 2005), h, 89. 
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kenyataannya tidak hanya merupakan proses pergantian atau perputaran elit dan non 

elit atau massa, tetapi juga mencakup proses pergantian atau pertukaran posisi, di 

antara sesama elit sendiri. Sebagaimana yang dilukiskan pereto, bahwa elit terdiri dari 

mereka yang bergabung dalam kelompok yang menduduki jabatan politis dan mereka 

yang tidak menduduki jabatan politis yang biasanya menjlankan peran sebagai 

kelompok oposisi.  

Sehubungan dengan sirkulasi elit, baik proses tersebut berlangsung antara 

antara elit dan massa ataupun diantara ssesameelit, sebenarnya mengandung esensi 

bahwa proses tersebut merupakan upaya pergantian elit dengan kelompok baru yang 

mempunyai kualitas lebih baik. proses sirkulasi elit merupakan hal yang ideal, 

dimana elit yang lama akan diganti kelompok baru dengan kualitas yang lebih baik 

yang diharapkan lebih mampu merespon kepentingan masyarakat yang lebih beragam 

dan selalu berubah. Akan tetapi, proses sirkulasi elit dalam kenyataannya tidak selalu 

menghasilkan kelompok elit politik baru yang mempunyai kemampuan lebih baik 

untuk berperan sebagai elit. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kelompok baru yang 

muncul sebagai elit tidak mempunyai kemampuan sebaik yng dimiliki oleh elit lama 

yang digantikannya. 

Dalam pernyataan yang lebih sederhana, sirkulasi elit dapat diungkapkan 

sebagai suatu mobilisasi atau perputaran elit dari satu kelompok kelas dimasyarakat 

ke kelompok kelas yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut pareto, menyatakan 

pendapatnya bahwa dalam setiap masyarakat dimanapun berada, elit secara 
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berkesinambungan melakukan upaya perubahan didalam kelas-kelas atau posisi 

dimana yang bersangkutan berada dan juga di setiap masyarakat selalu ada pertukaran 

antara kelompok elit dan kelompok non elit atau massa. Elit tidak hanya melakukan 

perubahan di dalam dirinya atau kelompoknya saja, namun mereka juga melakukan 

hal sama pada kelompok-kelompok kelas yang lainnya. Dalam perubahan tersebut, 

sekelompok kecil individu yang bersal dari golongan non-elit dapat masuk kedlam 

jaringan elit, dan sebalikknya individu-individu yang berasal dari golongan elit dapat 

pula terperosok masuk kedalam kelompok massa.
2
  

Ketika ingin memahami lebih lanjut tentang sirkulasi elit kita dapat 

mempelajari analisis yang telah dijabarkan oleh Bottomore. Menurut Bottomore, 

sirkulasi elit mengacu pada proses individu-individu berputar antara elit den non elit, 

atau mengacu pada proses elit yang memerintah diganti dengan elit yang lain. Lebih 

lanjut Bottomore menjelaskan bahwa sirkulasi invidu-invidu antar dua lapisan (elit 

dan massa) dalam lapisan atas masyarakat perlahan-lahan kalah dari kekuatan atau 

gelombang pasang yang naik dari lapisan massa. Dengan kata lain, massa berkuasa 

dan mengantikan posisi elit dalam pemerintahan.
3
  

Analisa Bottomore sebelumnya mengisyaratkan dua catatan penting mengenai 

sirkulasi elit. Pertama, sirkulsi elit terjadi diantara sesama elit dalam pemerintahan. 

Sirkulasi seperti ini tidak banyak berdampak pada perubahan sosial politik dalam 

                                                             
2 Haryanto, Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar, h. 90-91. 
3
Muhtar Haboddin, Sirkulasi Elit Politik Lokal di Kabupaten Bantaeng, h. 76. 
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msyarakat. Hal ini dikarenakan, hanya diantara mereka yang berganti posisi dalam 

pemerintahan.
4
 Contoh sirkulasi elit seperti ini bisa kita temukan dalam struktur 

pemerintahan kerajaan. Dalam masyarakat tradisional raja adalah permulaan dan 

akhir dari masyarakat. Kekuasaan selalu diposisikan sebagai milik raja dan 

masyarakat hanya sebagai penonton. Cara pandang ini merupakan bagian dari 

peneguhan kekuasaan elit dalam mepertahankan kekuasaanya. Kedua, adalah 

sirkulasi elit tidak hanya terjadi dalam internal mereka. Tetapi justru terjadi diantara 

elit dan massa. Runtuhnya kekuasaan seorang elit politik disebabkan karena tidak 

memiliki kemampuan administratif dalam mengelola pemerintahan, 

menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak peduli nasib rakyat, dan masyarakat yang 

menuntut perubahan dengan mengganti elit politik yang memerintah dengan massa 

yang memiliki prestasi, klarifikasi sosial, keterampilan, dan berpengalaman dalam 

memimpin. Naiknya kalangan massa menjadi elit politik baru disebut promotion, 

sedangakan turunya elit politik menjadi massa disebut demotion.
5
       

  Robert D Putnam mengajukan tiga model analisa untuk melihat siapa yang 

berkuasa dalam sistem politik, yang dianggapnya sebagai elit politik. Pertama, dari 

analisa posisi yang menganggap bahwa lembaga-lembaga pemerintahan formal 

merupakan peta hubungan kekuasaan yang dapat digunakan, dan pejabat-pejabat 

yang menduduki posis-posisi tinggi di lembaga-lembaga tersebut adalah berkuasa. 

Kedua, analisa reputasi yang mendasarkan pada kepemilikan kekuasaan secara 

                                                             
4 Muhtar Haboddin, Sirkulasi Elit Politik Lokal di Kabupaten Bantaeng, h. 76. 
5 Muhtar Haboddin, Sirkulasi Elit Politik Lokal di Kabupaten Bantaeng,h. 77. 
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informal. Ketiga adalah analisis keputusan yang melihat bagaimana keputusan itu 

dibuat, siapa yang terlibat aktif, siapa yang mengajukan inisiatif dan siapa yang 

mejadi penentangnnya.
6
 

Beberapa teoritisasi ilmu politik menilai bahwa keberadaan sekolompok kecil 

orang yang berkuasa dalam politik tidak dapat dihindarkan. Meskipun, dalam politik 

modern terjadi perluasan akses masyarakat terhadap proses pengambilakn kebijakan 

dan persaingan antar pihak yang berminat terhadap jabata-jabatan politik. Menurut 

Suzanne Keller, terdapat empat kelemahan bagi elit merupakan hal utama yang dapat 

mejadi penyebab dalam perebuhan elit. Pertama, adalah konservatisme, meskipun 

dalam batas tertentu dapat dijadikan sebagai model, simbol-simbol kolektif, tetapi 

perlakuan yang berlebihan konservatisme justru dapat jarak sosial yang 

mengasingkan. Kedua, rutinisasi dalam penggunaan artributnya. Sikap elit yang 

kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan sekitar, tetapi dengan ditambah 

oleh penggunaan paksaan untuk memperthankan kekuasannya. Ketiga, terjadinya 

kehilangan kepercayaan masyarakat atas elit yang berkuasa. Kondisi demikian dapat 

memicu terjadinya pergantian kekuasaan dan elit yang berkuasa. Keempat, adalah 

sebagai konsekuensi terputusnya generasi. Istilah demikian menunjukkan bahwa elit 

dapat bertahan ketika terjadi alih generasi, tetapi elit justru tidak dapat bertahan pada 

saat menghadapi terputusnya generasi.
7
 

                                                             
6 Prayudi, Penyelenggaraan Pilkada dan Lemahnya SirkulasiEelit Politik Lokal, (Pusat 

Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, 2016). h, 277. 
7 Prayudi, Penyelenggaraan Pilkada dan Lemahnya SirkulasiEelit Politik Lokal, h. 277-278. 
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Teori ini diperlukan untuk menjelaskan mengenai bagaimana bentuk pergantian 

kekuasaan dalam struktural pemerintahan. Selain itu, teori sirkulasi ini juga 

menjelaskan bahwa dalam sistem Negara demokrasi diperlukan pergantian elit politik 

lama ke elit politik baru, dan diperlukan adanya regenarasi penerus pemegang 

kekuasaan dalam setiap struktural dalam pemerintahan.      

1. Teori Elit Politik 

Awal mula munculnya teori-teori elit politik dari pertemuan yang dilakukan 

oleh para kalangan ahli sosial Amerika antara ilmuwan politik Harold Laswell, joseph 

Alois Schumpeter, dan ilmuwan sosiologi C. Wright Mills, dengan mempelajari 

tulisan-tulisan dari para filsuf-filsuf  eropa, seperti tulisan Vilfredo Pareto dan Gaean, 

Robert Michels dan Ortega Y. Gasset. 

Setelah perang Dunia pertama SP. Varma mengemukakan pendapatnya tentang 

elit. Menurut Varma, elit adalah kelompok dan kekuasaan yang kelihatannya sudah 

digemari oleh orang-orang, khususnya masyarakat amerika, masing-masing dari 

mereka megaku bahwa mereka yang pantas dan berhak untuk menjadi seorang elit. 

Dalam teori elit yang menjelaskan, bahwa masyarakat pada nyatanya terbagi ke 

dalam dua kelompok yaitu, sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kemampuan, 

sehingga dapat menduduki posisi untuk memerintah (kelompok yang mendapatkan 

dan dan memiliki kekuasaan), dan kelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk 
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diperintah (kelompok yang dikuasai).
8
 Sedangkan, menurut Suzanne Keller elit 

berasal dari kata elligere, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti 

bagian yang menjadi pilihan atau Bungan suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan 

juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elit 

menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menepati kedudukan-

kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elit adalah kelompok warga masyarakat yang 

memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya sehinnga menempati 

kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya.
9
 

Para ahli menggunakan beberapa faktor dalam merumuskan teori elit klasik, 

mengenai kategori-kategori tentang elit. Misalnya, Vilfredo Pareto yang 

mengemukakan pandangannya tentang elit dari sudut pandang psikologis. Pareto 

meyakini bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang, mereka 

yang dikenal sebagai elit merupakan sekelompok kecil orang-orang yang berkualitas 

serta memiliki keahlian yang diperlukan dalam menjalankan kekuasaan sosial dan 

politik secara keseluruhan. Elit adalah orang-orang yang berjaya, dan mampu 

mendapatkan kedudukan jabatan tinggi dalam masyarakat.
10

 Contohnya adalah 

mereka yang mendapatkan posisi sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, ilmuwan, 

mekanik, pengacara, dan juga para mafia yang kebanyakan memiliki kekakayaan dan 

                                                             
8  Abdul Chalik, Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal,  h. 27-28. 
9 Sandy Gusrio Endar Hakim Harahap, Pengaruh Elit Politik dalam Proses Pemekaran Daerah 

(studi analisisis:Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara), Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2015), h. 28. 
10

  Abdul Chalik, Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal,  h. 28-29. 
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mempunyai kepintaran yang nantinya ketika mampu memanfaatkan jabatan tersebut 

akan dapat mengantarkannya menjadi sebagai elit politik.  

Kesanggupan seseorang untuk menempati posisi jabatan yang terhormat 

berdasarkan pada sifat manusia yang menempel pada diri seseorang, yang ia anggap 

sebagai sesuatu yang harus didapatkan. Pareto mengemukakan masyarakat dibagi 

menjadi dua tingkatan: (1) tingkatan teratas, yaitu kelompok elit yang terbagibagi ke 

dalam elit yang memerintah (governing elit) dan kelompok elit yang tidak 

memerintah (non-governing elite); (2) tingkatan yang terrendah, yaitu kelompok non-

elit atau masyarakat biasa. Namun Pareto mempusatkan pandangannya terhadap elit 

yang memerintah, Pareto melihat berkuasa dengan menyatukan kekuasaan dan 

kelicikan merupakan sesuatu yang sangat penting.
11

   

Pandangan tentang elit dari segi organisasi dikemukakan oleh Gateno Mosca. 

Menurutnya, manusia hanya tergabagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok yang 

mempunyai kekuasaan dalam politik “penting” dan kelompok yang tidak memiliki 

kekuasan (manusia biasa). Lebih tegas Mosca menjelaskan bahwa terdapat dua 

tingkatan penduduk dalam setiap masyarakat: tingkatan pertama, yaitu tingkatan yang 

menjalankan kegiatan, fungsi politik, dan memonopoli kekuasan. Tingkatan ini biasa 

ada dalam jumlah yang lebih kecil atau sedikit, mereka juga bisa mendapatkan dan 

menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan tingkatan 

                                                             
11

 M. Rahmi Husen, Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007, (Jurnal Holistik, Tahun IX NO. 1174A, 2016), h. 6.  
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kedua, yaitu tingkatan yang diatur dan dikendalikan oleh tingkatan pertama dan 

tingakatan ini memiliki jumlah yang lebih besar.
12

 

Elit dari sudut pandang ekonomi dikemukakan oleh James Burnham. James 

sepemikiran dengan Marxist. Menurut Marxist dalam sistem ekonomi masyarakat 

dapat menjadi lebih kuat dengan adanya faktor produksi, karena pada dasarnya 

masyarakat memiliki ikatan satu dengan yang lain dan ikatan itu dapat memberi 

mereka jabatan kekuasaan pada kelompoknya. Dalam mengemukakan pendapatnya 

Burnham mengguna kata kontrol sebagai salah satu kunci dalam pemikirannya. Kata 

“kontrol” di sini bermakna sebagai akses untuk mendapatkan peluang demi membuat 

perekonomiannya menjadi lebih maju, ketika kata kontrol diartikan sebagai 

“prefential treatment” dapat membuat akses tersebut menjadi lebih kuat.
13

   

Elit dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu elit yang memerintah dan menjalankan 

kekuasaan dengan kecuragan dan elit yang dalam usahanya untuk mengesahkan 

ataupun merasionalkan dalam menggunakan kekuasaan yang mereka miliki dengan 

memerintah secara paksa, elit-elit ini biasanya mengelabui massa dengan 

menggunakan mitos-mitos yang mereka ciptakan atau dengan melakukan penyerapan 

(derivation) agar kemudian mereka dapat menggunakannya sebagai alat. Makna yang 

lain dari penyerapan merupakan cara untuk memahami dan merumuskan sebuah 

tindakan yang benar dan masuk akal. Berdasarkan permasalahan ini Pareto tertarik 

                                                             
12

 Abdul Chalik, Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal,  h. 30-31. 
13

 Abdul Chalik, Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal,  h. 33. 
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bagaimana ia membicarakan keseimbangan soisial tentang akan pentingnya sirkulasi 

elit politik dari masa ke masa.
14

 

Sehubungan dengan beberapa uraian tersebut, maka teori elit politik digunakan 

untuk mengetahui berbagai macam elit-elit yang nantinya ketika elit ini mampu 

memanfaatk sumber daya yang dimiliki dapat mengantarkannya menjadi elit politik 

yang baru. Selain itu, relasi antara mereka yang termasuk dalam golongan elit dan 

bukan elit juga sangat penting untuk dicermati.   

2. Teori Kekuasaan 

Teori kekuasaan adalah salah satu teori politik yang banyak dibahas, hal ini 

dikarenakan pada suatu ketika politik dianggap indentik dengan kekuasaan. Malah,  

hal ini tidak mengherankan sebab teori ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada 

umumnya, dan ilmu politik khususnya. Begitupun ketika membahas elit politik yang 

bagian dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan adalah kemampuan sesorang atau suatu 

kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai 

dengan keinginan para pelaku. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai 

kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. 

Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan masyarakat yang 

multikultural ataupun majemuk, akan tetapi walaupun senantiasa ada namun setiap 

anggota masyarakat tidak dapat mendapatkan kekuasaan yang sama rata, sehingga 

                                                             
14

 M. Rahmi Husen, Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007,  h. 10.  
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kemudian ada orang atau individu yang dapat mempengaruhi orang lain karena 

memiliki sesuatu yang dikuasainya, itulah kemudian yang menjadi arti utama dari 

bentuk kekuasaan.  

Ketika ingin memahami tentang konsep kekuasaan terdapat beberapa 

pandangan ahli yang dapat dipelajari seperti Max Weber, Harold Laswell, Michel 

Foucault dan beberapa ilmuwan lainnya. Max Weber memiliki pandangan bahwa 

kekuasaan itu adalah kesanggupan seseorang untuk mengerjakan keinginannya 

sendiri dalam suatu hubungan sosial meskipun mengalami perlawanan dari pihak lain 

dan apapun dasar dari kemampuannya.
15

 Sementara dalam pandangan Laswell dan 

Kaplan mereka merumuskan bahwa kekuasaan itu adalah sebagai satu ikatan yang di 

mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau 

kelompok lain ke arah tujuan yang dinginkan dari pihak yang pertama.
16

  

Sedangkan konsep kekuasaan menurut Michel Foucault memiliki pemahaman 

yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari 

sudut pandang Marxisme dan Weberisme. Menurut Michel Foucault, harus dipahami 

bahwa kekuasaan bukan hanya milik suatu kelompok lembaga Negara saja, yang 

kemudian dijadikan sebagai alat untuk menentukan kepatuhan penduduk suatu 

Negara kepada negaranya dengan melakukan perbuatan yang negatif seperti tindakan 

yang bersifat represi dan juga bukan milik sekelompok kecil masyarakat yang dapat 

dimanfaatkan untuk memdapatkan hak yang istimewa, properti, dan kekayaan. 

                                                             
15

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h.60. 
16

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,  h.60. 
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Kekuasaan juga bagi Foucault bukan merupakan fungsi dominasi untuk menguasai 

perekonomian atau memanipulasi ideologi dan juga tidak dapat dimiliki hanya karena 

mempunyai karisma. Kekuasaan tidak harus dipandang secara negatif, melainkan 

harus dipandang secara posistif dan produktif. Kekuasaan mesti dipandang sebagai 

hubungan yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang 

lingkup strategis.
17

 

Michel Foucault dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Seksualitas Vol. 1” 

(The History Of Sexuality), menjelaskan terdapat lima rancangan usulan tentang apa 

yang dimaksud dengan kekuasaan, yaitu : 

1. Kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, dihilangkan 

atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam, tetapi kekuasaan itu 

dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. 

2. Hubungan kekuasaan bukanlah hubungan yang struktural hirarkis yang 

mengumpamakan ada yang dikuasai dan ada yang menguasai. 

3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengumpamakan bahwa tidak ada lagi 

perbedaan oposisi biner (binary opositions) karena kekuasaan itu mencakup 

dalam keduanya. 

4. Hubungan kekuasaan ini bersifat intensional dan non-subjektif. 

                                                             
17

 Abdil Mughis Mudhoffir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi 

Politik, (Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, 2013), h. 77. 



 
 

37 
 

5. Dimanapun kekuasaan itu berada, pasti terdapat pula anti kekuasaan. Setiap 

orang berada dalam kekuasaan, walaupun telah menunjukan sikap untuk 

melawan namun tidak ada satupun jalan untuk mereka keluar darinya.
18

 

Dengan begitu, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang 

berada dalam kesadaran atau dalam pikiran dimana ruang kekuasaan itu beroperasi.  

Kekuasaan semestinya harus dipahami sebagai sesuatu yang menyebabkan hubungan 

kekuatan itu, yang kemudian membentuk sebuah  rantai atau sistem dari hubungan 

itu. Kekuasaan adalah sesuatu yang ingin diraih dalam sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang dan sesuatu yang ingin diperthankan bagi elit politik lama. 

 

  

                                                             
18

 Abdil Mughis Mudhoffir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi 

Politik,  h. 80. 
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B. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitan ini. Metode 

kualitatif digunakan untuk mengkaji, membuka, meggambarkan atau menguraikan 

sesuatu dengan apa adanya baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa serta 

bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan ataupun 

yang terjadi dilapangan berdasarkan bukti atau fakta sosial yang ada seperti perilaku, 

tindakan , dan presepsi.
1
 Pengertian kualitatif adalah sebuah alat untuk memaparkan 

dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah 

sosial ataupun individu. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta 

muda di pahami dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru.
2
 

Adapun penerapannya pada penelitian ini tentang “Sirkulasi Elit Politik di 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”.   

B. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Adapun objek penelitian yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

menganalisis suatu individu tertentu untuk mengetahui bagaimana sirkulasi elit 

                                                             
1
Burhan Mungin, Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian 

Kontemporer), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 147. 
2
 Muriyanti Syamsuddin, Dkk., Pedoman Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, Pengembangan Dan Mix Method, (Bandung: Wade Group, 2015), h. 19. 
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politik di kecamatan lembang Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian menunjukkan di 

mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun Lokasi yang di gunakan untuk 

melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

serta data tambahan seperti buku, dokumen, dan lain-lain. Data merupakan 

keterangan-keterangan tentang suatu hal dapat berupa suatu yang diketahui atau yang 

dianggap data dapat digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu 

deikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis, 

pengelompokkan disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer yaitu data empiric yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian perorangan, kelompok ataupun organisasi. Pada penelitian ini 

menggunakan data primer karena peneliti turun langsung ke informan untuk 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Data primer nantinya digunakan oleh 

penulis yang didapat dari sumber informan seperti hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti. Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini. Sumber data primer dipilih secara purposive 

baik yang berkaitan dengan daerah maupun informan  yang akan diwawancarai. 
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Pemilihan informan lebih didasarkan pada data yang ini diperoleh. Data primer ini 

antara lain: 

a. Pedoman wawancara 

b. Catatan lapangan 

c. Fotografi 

d. Memo 

e. Dokumen 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

media perantara (dihasilkan oleh orang lain) ataupun digunakan oleh lembaga lainnya 

yang bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder adalah data penunjang 

penelitian. Data penelitian yang akan dilakukan penulis juga melakukan telaah 

pustaka, diamana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa 

buku, jurnal, serta sumber informasi lainnya yng berkaitan dengan masalah penelitian 

yang akan dilakukan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utana dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

tehnik mengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Libray Research (riset perpustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data dengan 

membaca buku-buku, serta jurnal-jurnal yang membahasa tentang 

permasalahan mengenai keterkaitan dengan sirkulasi elit-elit politik. 

2. Field Research (riset lapangan), yaitu mengumpulkan data melalui penelitian 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk 

mengetahui kondisi objektif disepter lokasi penelitian. Mengadakan wawancara 

secara langsung terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 

Menurut Zainal Arifin observasi adalah suatu proses yang didahului dengan 

pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan 

rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun 

situasi buatan.
3
 Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya agar 

diperoleh data yang akurat dan representif untuk menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah proses yang sangat penting dalam 

melaksanakan sesuatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. 

Umumnya pewancara mestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari 

                                                             
3
 Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, (Ekonomi Syariah, 

STAIN Sorong), h. 9. 
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subjek kajian (responden). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara 

adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.
4
 

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh suatu data berupa informasi dari 

informan, selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut 

melalui pengolahan data secara konsertif, sehingga wawancara tersebut dapat 

memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana sirkulasi elite politik di 

kecamatan lembang. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti berang tertulis, metode 

dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang 

sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, 

peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang berguna dalam penelitian 

kualitatif.
5
 Hasil penelitin dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dapat 

dipercaya jika didukung oleh dokumetasi. Agar lebih memperjelas dari mana 

informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data 

yang relevan dengan penelitian. 

d. Instrumen Penelitian 

                                                             
4
 Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif ,   h. 4. 

5
  Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif ,  h.11. 
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Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri dan 

dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpulan data utama, sebab manusia 

sebagai alat yang dapat berhubungan dengan informasi atau objek lainnya, dan hanya 

manusia yang mengetahui kaitan-kaitan antara satu data dengan data yang lain 

dilapangan. Dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat 

untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian meliputi; observasi, 

wawancara dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat 

perekam dan buku catatan. 

E. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan iniforman dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik mengambil informan atau 

narasumber dengan tujuan terentu sesuai dengan tema penelitian karena orang 

tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.
6
 Dalam hal ini 

peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji 

serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh 

data. 

                                                             
6
 Muhammad Idrus, Metode Penenlitian Ilmu Sosial Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi-2 (Jakarta; 

Erlangga, 2009), h. 96 
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Subjek dalam penelitian ini adalah elit politik yang berasal dari kecamatan 

lembang yang menjabat sebagai anggota DPRD dan yang pernah mencalonkan 

menjadi anggota DPRD. Adapun informan penelitian yaitu : 

1. Ir. H. Usman Bengawan, S.H ( anggota DPRD Kabupaten Pinrang). 

2. Muh. Thoha ( anggota DPRD Kabupaten Pinrang). 

3. Abd. Halim (anggota DPRD Kabupaten Pinrang). 

4. Harianto (Tokoh Pemuda Kecamatan Lembang sekaligus caleg anggota DPRD 

Pinrang, dapil 5 (Lembang-Batulappa). 

5. Khaerul, S. E ( Ketua KPMP cabang Lembang kabupaten Pinrang) 

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti 

paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saan ini, dan informan 

tersebut juga memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti. 

Informan tersebut juga telah memenuhi kriteria yang dianggap mampu dan 

mnegetahui permasalahn ini, karena: 1. Berada didaerah yang diteliti, 2. Merasakan 

dampak dari kejadian/permasalahan, 3. Mengetahui kejadian/permasalahan, 4. 

Terlibat langsung dengan permasalahan, 5. Bisa beragumentasi dengan baik.     

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar 
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sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.
7
 

Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah tersedia dari sumber 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk 

menggambarkan fakta-fakta fasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang. Adapun teknik analisis 

dalam penelitian kualitatif  adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumetasi di catat 

dalam catatan lapangan yang terdiri dari catan deskriptif dan refleksi. Catatan 

deskriptif adalah catatn alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, 

dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti 

terhadap fenomrna yang dialami). Catatan refleksi adalah catatan yang berisi kesan, 

komentar, pendapat, dan tafisran tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan 

bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.
8
 

2. Reduksi Data 

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksikan dan pentranformasian data kasar 

                                                             
7
 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet, VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), 

h. 308. 
8
 Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdekarya. 2006), h. 

46.  
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dari lapan, proses ini berlangsung selama dilakukan dari awal sampai akhir 

penelitian.
9
 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus 

dalam hal–hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sesuai dengan data yang 

dibutuhkan peneliti. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data selanjutnya. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, 

phie card, pisctogram. Dalam penelitian ini data biasanya dilakukan dalam netuk 

uraian singkat (pengungkapan secara tertulis), kumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan, hal ini 

untuk memudahkan peneliti dalam medeskripsikan suatu peristiwa, sehingga 

memudahkan untuk mengambil kesimpulan.
10

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga 

merupakan tinjaun ulang pada catatan-catan lapangan yang ada. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

                                                             
9
  Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 47 

10
  Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 47. 
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remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesa, atau teori.
11

 

  

                                                             
11

  Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 48. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang terletak kira-kira 185 Km disebelah Utara Kota Makassar (ibu kota 

Provinsi Sulawesi Selatan). Secara Geografis, Kabupaten Pinrang terletak antara 

319- 410 Lintang Selatan (LS) dan 11926 - 11947 Bujur Timur (BT). 

Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten ini 

dibatasi: 

a.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan 

Sidenreng        Rappang; 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pare-Pare; 

d. Sebelah Barat berpatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar 

(Sulbar) dan Selat Maksassar. 

Adapun gambaran peta Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 
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   Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2011 

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang pada umumnya berbukit-bukit dengan 

ketinggian 100-2000 meter di atas permukaan laut. Tipe iklim di wilayah ini 

termasuk tipe B dan C dimana musim huja terjadi pada Bula November hingga Juni 

dan sebaliknya musim kemarau terjadi pada bula Agustus hingga Bulan September, 

secara umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi angina 

musiman. Suhu udara rata-rata mencapai 280C dengan curah hujan rata-rata 174,93 

mm/bln.
1
 

                                                             
1 Rencana Program Investasi Jangka Panjang Menengah (RPIJM), Tahun 2019-2023, h. 17.  
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Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 108 

Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km
2
. Adapun 

Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km
2
.
2
  

 

Tabel 1 

Nama-Nama Kecamatan Kabupaten Pinrang dan Jumlah penduduk dan 

Rasio Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, 2018. 

 

NO 

 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

 
Rasia Jenis 
Kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Suppa 15.556 16.593 32.159 93,81 

2 Mattiro Sompe 13.773 14.767 28.540 93,27 

3 Lanrisang 8.413 9.362 17.775 89,86 

4 Mattiro Bulu 13.595 14.656 28.251 92,76 

5 Watang Sawitto 27.396 28.576 55.972 95,87 

6 Paleteang 19.821 20.576 40.397 93,33 

7 Tiroang 10.900 11.309 22.269 95,87 

8 Patampanua 16.058 17.068 33.126 94,08 

9 Cempa 8.763 9.334 18.097 93,88 

10 Duampanua 22.038 23.723 45.761 92,90 

11 Batulappa 4.907 5.191 10.098 94,53 

12 Lembang 19.356 20.429 39.785 94,75 

 
Jumlah 

 

180.586 

 

191.644 

 

372.230 

 

94,23 

 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2018.  

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebanyak 372.230 jiwa 

yang terdiri dari 180.586 jiwa penduduk laki-laki dan 191.644 penduduk perempuan, 

                                                             
2
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2018, h 3. 
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dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar 

55.972 jiwa Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya 

penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu 

tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang terdapat sekitar 94 penduduk laki-

laki. 

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. 

Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di 

suatu wilayah. Kepadatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sekitar 189,7 

jiwa/Km
2
. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang Sawitto yaitu 

sekitar 1.076 jiwa/Km
2
. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan 

Lembang yaitu sekitar 54 jiwa/Km
2
.
3
 

b. Lokasi Penelitian 

Adapun yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah Kecamatan 

Lembang, Kabuapten Pinrang. Kecamatan Lembang merupakan salah satu kecamatan 

yang ada di Kabupaten Pinrang, dengan luas wilayah 733,09 Km
2
. Kecamatan 

Lembang memiliki 16 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 39.785 jiwa. Jarak 

kecamatan dari ibukota Kabupaten pinrang yakni 35 Km
2
. Tinggi wilayah di atas 

permukaan Air Laut yakni 1908 (DPL).
4
 

 

                                                             
3
 Rencana Program Investasi Jangka Panjang Menengah (RPIJM), h.19.  

4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, h. 6. 
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Tabel 2 

Nama-Nama Desa/Kelurahan Kecamatan Lembang secara administratif 

terbagi kedalam 16 Desa/Kelurahan 

Kecamatan  Nama Desa/Kelurahan 

 

 

 

 

 

 

 

Lembang  

Rajang  

Sabbang Paru 

Tadokkong 

Pakeng 

Binanga Karaeng 

Letta 

Kariango 

Ulusaddang 

Betteng 

Betteng Paremba 

Sali-Sali 

Suppirang 

Lembang Mesakada 

Basseang 

Pangaparang 

Bakaru
5
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang Dalam angka 2018. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pembagian wilayah di kecamatan 

lembang yang terdiri dari 16 Desa/Kelurahan. Pusat dari pemerintahan Kecamatan 

Lembang terletak di Kelurahan Tadokkong/Tuppu. 

                                                             
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 
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B.  Sirkulasi Elit Politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Literatur dan kajian ilmu politik sering ditemukan istilah sirkulasi, pergantian, 

atau perputaran elit politik yang terjadi pada suatu wilayah. Sirkulasi elit politk dalam 

sebuah wilayah menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi pada wilayah tersebut 

masih di terjaga dengan baik. keberhasilan para elit-elit politik baru memperoleh 

kekuasan dan mengalahkan beberapa incumbent pada pemilu 2019 menunjukkan 

sirkulasi elit politik di kecamatan Lembang masih terjaga dengan baik. 

Melalui sirkulasi elit politik kekuasaan yang sehat, diharapakan iklim politik 

tidak dikuasai oleh kelompok kepentingan tertentu, sekaligus menjadi kontrol 

terhadap kekuasaan. Pendekatan politik Vilfredo Pareto dan Gateno Mosca 

menyebutkan rolling class dan sirkulasi elit politik menyebutkan, sirkulasi elit akan 

melahirkan para elit politik baru yang akan menduduki struktur dan organisasi baru.
6
 

Sirkulasi elit menjadi kontrol untuk melihat bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan. 

Berbicara mengenai elit politik, elit yang akan menjadi elit politik tidak dapat 

dilihat dari hanya dari dominasi satu bidang, tetapi dilhat dari apapun bidang tersebut 

mampu mempengaruhi massa. Meskipun, bidang seperti partai politik, militer, 

pengusaha, dan teknorat menjadi bidang yang memiliki peluang lebih besar untuk 

mengantarkan seseorang menjadi elit politik. 

Keberhasilan elit politik baru dalam meraih kekuasaan pada pemilu kemarin 

memberikan pesan moral bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat, dan rakyat 

                                                             
6
 Yohan Wahyu, Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elit, https:// nasional.kompas.com. 

diakses pada tanggal 10 Februari 2022, pukul 21:50 WITA. 
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diberikan kuasa untuk memilih wakil mereka di legislatif yang sesuai dengan aspirasi  

politik mereka. Karena dalam sistem politik demokrasi kekuasaan ada di tangan 

rakyat, maka elit politik lama yang hanya sibuk mementingkan dirinya, asyik 

beroterika tanpa kerja nyata, menjadi penikmat kekuasaan, dan sangat 

membanggakan keluarganya secara pelan tapi pasti akan di tinggal pemilihnya 

kemudian beralih ke elit politik baru. Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi yang 

dikemukakan oleh Abrahan Lincolndi Gettysburg (Presiden Amerika Serikat ke-16) 

pada pidato politiknya tahun 1863 yang sangat terkenal itu secara sederhana 

mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat.
7
 Hal ini menjadi wajar, karena demokrasi saat ini disebut menjadi  

indikator perkembangan politik suatu Negara dan menjadi dasar utama dalam proses 

sirkulasi atau perputaran elit politik. 

 Proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang di awali dengan 

banyaknya orang-orang baru yang ikut mencalonkan pada pemilu 2019, sehingga 

fenomena sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang dapat dilihat dengan jelas pada 

pemilu 2019, yang dimana pada pemilu tersebut muncul wajah-wajah baru elit politik 

yang berasal dari kecamatan lembang ikut bertarung dalam kontestasi tersebut demi 

memperebutkan posisi cabatan sebagai anggota DPRD kabupaten Pinrang.  Sehingga 

pada pemilu tersebut sirkulasi elit politik di kecamatan lembang terjadi dengan 

terpilihnya beberapa elit politik baru menjadi anggota legislatif dengan  mengalahkan 

                                                             
7
 Aplek Gandamana, Memaknai Demokrasi Pancasila, (Jurnal Handayani PGSD FIP UNIMED 

7, 109-115, 2017), h. 2-3. 
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para incumbent atau elit politik lama. Bentuk sirkulasi elit politik yang terjadi di 

Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang yaitu sirkulasi elit yang tergabung dalam 

kelompok the governing elit dengan massa (masyarakat), yang dimana elit yang 

dipercaya dan mampu mendapatkan hati nurani masyarakat Kecamatan Lembang 

terpilih pada pemilu 2019 dan medapatkan kekuasaan politik di lembaga legislatif. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan peneliti, bapak Muh. Thoha beliau 

mengatakan bahwa: 

“Sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang pada pemilu 2019 begitu 

besar,hal ini bisa dilihat dengan banyaknya orang-orang baru yang 

maju mencalonkan dan kemudiann rata-rata para incumbent 

dikalahkan”
8
 

Hasil wawancara informan peneliti muh. Thoha penulis menyimpulkan bahwa 

sirkulasi elit politik di kecamatan Lembang bisa dikatakan masih cukup bagus, yang 

dimana dalam sirkulasi tersebut elit politik lama runtuh kemudian elit politik baru 

hadir dan mengambilalih kekuasaan politik pemerintahan. Elit politik baru yang 

berhasil memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki sehingga mampu 

mengantarkan mereka menjadi elit politik yang berkuasa. Ketersediaan sumber daya 

manusia di kecamatan Lembang yang cukup untuk menjadi elit-elit politik sehingga 

membuat sirkulasi elit politik dapat berjalan dengan cukup bagus dan iklim 

demokrasi di Lembang masih terjaga dengan baik. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan peneliti, bapak Usman Bengawan 

beliau mengatakan bahwa: 

                                                             
8
 Muh. Thoha, Anggota DPRD Pinrang Dapil 5 (Lembang-Batulappa), wawancara, (Kampung 

Baru, 31 Januari 2022, pukul 21:17 WITA ). 
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“Sirkulasi atau perputaran elit politik di Kecamatan Lembang selama 

ini cukup bagus terutama ditingkat pemerintahan kecamatan,karena 

sumber daya manusia di kecamatan Lembang hampir setara dengan 

Kecamatan lain. Sehingga sampai saat ini bebereapa struktural 

pemerintah sampai kapolsek Lembang masih di isi oleh elit-elit 

Lembang”.
9
  

Sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang tidak hanya terjadi pada pemilu 

2019 kemarin, namun juga terjadi pada struktural pemerintahan kecamatan. Beberepa 

periode terakhir kecamatan Lembang dipimpin oleh orang lembang sendiri, mulai 

dari Abdul Fathan Sittara sebagai tonggak sejarah sumber daya manusia Lembang 

pertama dalam sirkulasi penduduk lembang yang bisa menempati sebagai camat 

Kecamatan Lembang. Hal ini juga diharapkan dapat memberikam motivasi kepada 

elit-elit politik Lembang yang lain untuk bisa memimpin wilayah Lembang. Sirkulasi 

elit politik di Kecamatan Lembang pada pemilu legsilatif 2019 juga  terbukti dengan 

banyaknya elit-elit politik Lembang yang ikut serta pada pemilu tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Usman Bengawan, anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Dapil V (Lembang-Batulappa), 

Wawancara, (Cullu, 25 Desember 2021, pukul 12:09 WITA ). 
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Sirkulasi Elite 

DPRD Kecamatan 

Elite lama Elite baru Elite lama Elite Baru 

1. Drs. Muhammad 

Amir. 

2. Markus Manna 

3. Sanung 

4. Usman Bengawan 

5. Salmon, S.Sos 

6. Harun Ali 

7. Hj Kartini Lolo 

8. Edye Sainra 

9. H Alimuddin 

budung 

10. H Rukman Aliata 

11. Muhammad Thoha 

1. Markus Manna 

2. A.Mulyadi 

Mustafa 

3. Muh Thoha 

4. Usman 

Bengawan 

5. Abd Halim 

6. Harun Ali 

1. Abdul 

Fathan 

Sittara 

1. Muh. 

Yusuf 

Nur, S.ST 

  

Seperti yang dikatakan Usman Bengawan sebagai salah satu calon incumbent 

pada pemilu legislatif: 

“Pada pemilu legislatif 2019 kemarin tambah banyak orang-orang 

Lembang yang memiliki minat yang tinggi untuk ikut andil di dalam 

pemilu. Dari sekian putra-putri terbaik yang menjadi caleg masih ada 

beberapa orang yang terpilih, walaupun demikian ada beberapa orang 

Lembang yang tersingkir atau tidak jadi terpilih pada pemilu yang lalu 

ini. Kita harap pada pemilu 2024 nanti tambah banyak yang bisa 

terpilih, karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat percepatan 

pembangunan di wilayah Kecamatan Lembang dan juga sebagai 

suksesisasi sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang”.
10

 

Sesuai dengan teori yang digunakan peneliti yaitu teori sirkulasi elit yang di  

                                                             
10 Usman Bengawan, anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Dapil V (Lembang-Batulappa), 

Wawancara, (Cullu, 25 Desember 2021, pukul 12:09 WITA). 
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Vilfredo Pareto dan Bottomore yang mengatakan bahwa sirkulasi elit digunakan 

untuk melihat pergantian kekuasaan dalam struktural pemerintahan dan sirkulasi elit 

mengacu pada proses individu-individu berputar antara elit den non elit, atau 

mengacu pada proses elit yang memerintah diganti dengan elit yang lain. Lebih lanjut 

Bottomore menjelaskan bahwa sirkulasi invidu-invidu antar dua lapisan (elit dan 

massa) dalam lapisan atas masyarakat perlahan-lahan kalah dari kekuatan atau 

gelombang pasang yang naik dari lapisan massa. Dengan kata lain, massa berkuasa 

dan mengantikan posisi elit dalam pemerintahan. 

Tabel 3 

Nama-nama Calon legislatif Pendatang Baru dari Kecamatan Lembang 

yang ditetapkan oleh KPU Pinrang pada Pemilu 2019 

Nama Partai Nama Calon 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Rahim 

Sadariah 

Baharuddin  

Partai Gerakan Indonesia Raya 

(GERINDRA) 

Abdul Rahim 

Sakka Irfandi, S.Kom 

Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) 

Sudarman  

Hasniati. S.Pd 

Idah  

Partai Golongan Karya (GOLKAR) Muhammad Tahir 

Eka Yuspitasari, S.I.Kom 

partai Nasional Demokrasi 

(NASDEM) 

Andi Mulyadi Mustafa, SH 

Samuel 

Narni. N 

Partai Berkarya Mada 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budiman 

Frendriek Remah Kumila 

Partai Persatuan Indonesia Sitti Fatimah 
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(PERINDO) Muhammad Salim 

Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) 

Ainun.B 

Sumarni, S.Hut 

Muh. Syafri 

Partai Amanat Nasional (PAN) Herianto  

Partai Hati Nurani rakyat 

(HANURA) 

Ismail, S.TP 

Baharuddin  

Partai Demokrat Nurwahida Sabri, S.Pd 

Sohrah Achmad 

Partai Bulan Bintang (PBB) Mustika  

Tasrim
11

  

Sumber: KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2019 

Revisi undang-undang pemilu pada tahun 2017 yang awalnya pemenang 

pemilu hanya berasal dari orang-orang pusat (kuota here)  menjadi pemenang pemilu 

legislatif kemudian beralih pada sistem dengan perolehan suara terbanyak 

(proposional terbuka), sehingga membuat calon-calon yng berdomisili asli dari 

daerah tersebut memiliki potensi untuk menang, hal ini menjadi motivasi banyaknya 

elit-elit lembang yang ikut serta dalam kontestasi pemilu tersebut.    

Seperti yang diungkapkan informan peneliti Muh. Thoha, beliau mengatakan 

bahwa: 

“ Anggota DPRD terpilih sekarang pada dapil 5 Lembang-Batulappa 

semua berasal dari wilayah Lembang dan Batulappa sendiri,kalau 

sebelum-sebelumnya hanya orang-orang dari Pinrang yang wakili 

Lembang setelah suara terbanyak maka orang lokal yang 

mendominasi”
12

  

Pemenang pemilu pada pemilihan anggota legislatif sebelumnya yang 

ditentukan menggunakan sistem perhitungan suara dengan rumpun metode penentuan 

                                                             
11 https://kpu-pinrangkab.id/2018/09/pengumuman-dct-dprd-kabupaten-pinrang-pemilu-

2019_21. diakses pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 12:02 WITA. 
12

 Muh. Thoha, Anggota DPRD Pinrang Dapil 5 (Lembang-Batulappa), wawancara, 

(Kampung Baru, 31 Januari 2022, pukul 21:17 WITA). 
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kuota, dimana penhitungannya hanya digunakan untuk menetukan proporsi kursi 

legislatif oleh partai politik. Pemilu yang awalnya menggunakan sistem proporsional 

tertutup, dimana pada sistem propersional tertutup pemilih hanya mendapat ruang 

untuk mencoblos parpol, tidak bisa menentukan langsung pilihannya pada calon 

legislatif tertentu meski daftar calegnya tersedia. Barulah pada penyelenggaraan 

pemilu 2004, Indonesia beralih sistem menjadi sistem proporsional terbuka. Pada 

sistem proporsional terbuka pemilih diberi ruang untuk memilih caleg, hanya saja 

calon yang berhak menempati alokasi kursi yang diraih parpol yakni sesaui dengan 

nomor urut paling atas kalau tidak mencapai angka bilangan pembagi pemilih (BPP). 

Sedangkan pada pemilu 2009 dan 2014 calon dinyatakan terpilih kalau suara yang 

didapat di atas BPP dan calon dengan nomor urut mana saja bisa menepati kursi asal 

mendapatkan suara terbanyak.
13

  

Sementara pada pemilu 2019 indonesia masih menggunakan sistem pemilu 

proporsional terbuka, tetapi metode penghitungan suara menggunakan rumpun 

Divisor dan metodenya bernama Sainte Lague murni, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 teentang Pemilihan Umum (Pemilu). Model 

Sainte Lague ini tidak dijelakan secara terang dalam UU pemilu. Namun, pada BAB 

XII tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih dan Penetepan Pasangan 

                                                             
13

 Booyke Ledy Watra, Mengenal Metode Perhitungan Suara dari Pemilu ke Pemilu, 

https://antaranews.com diakses pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 13:26 WITA 
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calon terpilih, bagian kedua pada pasal 420 menyebutkakan tentang aturan penetapan 

porelehan kursi tiap partai politik, yaitu dengan menggunakan cara tersebut.
14

 

Pada metode ini pemenang akan ditentukan menggunakan bilangan pembagi 

ganjil, atau total suara sah partai politik akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil, 

sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum 

pasal 420 ayat 2, yaitu membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu 

sebagaimana dimkasud pada ayat 1 dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara 

berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya.
15

 Motede Sainte Lague adalah 

metode nilai rata-rata teritnggi yang digunakan untuk menetukan jumlah kursi yang 

telah dimenangkan dalam suatu pemilihan umum.
16

 

Dari wawancara diatas dan temuan peneliti pada beberapa sumber-sumber 

tertulis, menurut peneliti dalam konteks sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang 

revisi Undang-Undang Pemilu ini menimbulkan manfaat yang begitu besar, yaitu 

untuk menghindari adanya politik dinasti dan juga dapat melahirkan elit-elit politik 

baru di Kecamatan Lembang yang memiliki kapasitas di panggung politik tidak 

hanya secara lokal dan diharapkan dapat juga tampil di tingkat nasional. Elit-elit 

politik yang berasal dari kecamatan Lembang memiliki identitas tersendiri, mereka 

merasa berbeda dangan elit-elit politik yang ada di Pinrang, elit-elit politik Lembang 

                                                             
14 hhtps://Peraturan.go.id. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilhan Umum,diakses pada tanggal  17 Februari 2022 pukul 13:40 WITA  
15 hhtps://Peraturan.go.id. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilhan Umum,diakses pada tanggal  17 Februari 2022 pukul 13:45 WITA  
16

 Rinaldo, Cara Menghitung Suara Caleg Terpilih 2019 dengan Sistem Sainte Lague, 

https://m.liputan6.com diakses pada tanggal 17Februari 2022 pukul 14:05 WITA 
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biasanya menggunakan identitas sebagai suku Bugis Pattinjo untuk menunjukkan 

eksistensi mereka dan juga menjadikannya sebagai alat untuk berkontestasi di arena 

politik.      

Sirkulasi elit politik memberikan semua kalangan potensi untuk menjadi elit 

politik, orang-orang yang awalnya berada diluar dari partai politik memiliki potensi 

untuk meraih kekuasaan politik. Dengan adanya sirkulasi elit politik diharapkan 

kekuasaan-kekuasaan politik yang ada dalam struktural pemerintahan khususnya di 

Kecamatan Lembang tidak hanya dikuasai oleh elit-elit politik yang itu saja. Generasi 

kepemimpinan politik di Kecamatan Lembang saat ini masih didominasi usia 50 

hingga 70 tahun, meskipun ada beberapa elit-elit politik yang berasal dari kalangan 

pemuda yang berhasil menduduki jabatan legsilatif. Regenerasi elit politik harus terus 

terjadi agar dalam setiap kontestasi politik Kecamatan Lembang mempunyai calon 

berkualitas yang ikut bertarung, bukan hanya sebagai calon pelengkap akan 

diharapkan sebagai calon yang memiliki kapasitas untuk menang. 

Generasi politik bukan hanya sebatas statistic atau angka semata. Keberadaan 

mereka berhubungan erat dengan proses pembangunan Negara bangsa (nation-

building). Studi Joseph Starayer di Eropa menunjukkan bahwa perbaikan 

membutuhkan minimal waktu 4-5 abad. Dalam kurung waktu itu, ideologi Negara 

juga baru terinternalisasi secara lebih nyata, karena dalam sirkulasi elit politik sebuah 
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wilayah sesungguhnya membutuhkan usia politik yang panjang dan terus 

berkelanjutan dari generasi ke generasi.
17

 

Ir. H. Usman Bengawan, S.H sebagai anggota DPRD Pinrang yang juga 

merupakan salah satu elit politik yang cukup lama di Kecamatan Lembang 

mengatakan: 

“Regenarasi elit-elit politik di Kecamatan Lembang harus terus 

terjadi,supaya jabatan kekuasaan politik di Kecamatan dapat dipimpin 

oleh orang-orang Lembang itu sendiri dan diharapkan tambah banyak 

orang-orang dari Lembang yang menduduki jabatan-jabatan politik. 

Hal ini juga menjadi tantangan bagi mahasiswa dan pemuda sebagai 

generasi penerus bangsa”
18

 

 Potensi untuk menjadi elit politik baru di Kecamatan Lembang bisa berasal 

dari kalangan mana saja, namun terdapat beberapa bidang-bidang yang memiliki 

peluang yang lebih besar untuk menjadi elit politik baru. Melihat perkembangan 

politik sekarang banyak ruang-ruang yang dapat dijadikan untuk meraih kekuasaan 

politik, dan bahkan para pemuda-pemuda meiliki potensi untuk menjadi elit politik 

baru. Pemuda, dalam kajian ilmu sosial mendapat perhatian tersendiri, hal ini 

mengaju pada perdebatan pada fungsi sosial, batasan usia atau karakter biologis, kelas 

sosial, dan politik identitas. Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 

tentang pemuda mendefinisikan pemuda sebagai warga Negara yang memasuki 

periode penting pertumbuhan dan perkembangan dangan renta usia 16-30 tahun, 

sedangkan menurut badan pusat statistic mendefinisikan pemuda sebagai penduduk 

                                                             
17 Moch Nurhasim, Regenerasi Kepemimpinan politik, https://rumahpemilu.org diakses pada 

tanggal 25 Februari 2022 pukul 10:35 WITA  
18

 Usman Bengawan, anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Dapil V (Lembang-Batulappa), 

Wawancara, (Cullu, 25 Desember 2021, pukul 12:09 WITA). 
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dengan rentamg usia 25-29 tahun. Namun, secara formal merujuk pada Undang-

Undang Kepemudaan keduanya memiliki perbedaan, kepemudaan dimaknai sebagai 

hal yang berkaitan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, 

dan cita-cita pemuda.
19

 

Pemuda merupakan faktor kunci dalam sebagian besar terjadinya proses 

perubahan sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini dapat dilihat dari setiap peristiwa 

besar dalam babak sejarah Indonesia yang hampir selalu menunjukkan keterlibatan 

pemuda dengan beragam tindakan atau kontribusinya. Jika ditarik sedikit kebelakang 

peristiwa disekitar proklamasi merupakan bukti keberhasilan upaya yang 

diperjuangkan oleh para pemuda dengan berhasil memaksa Soekarno dan Hatta untuk 

bergerak cepat memproklamasikan kemerdekan dan juga pemuda dalam hal ini 

mahasiswa memiliki peran sangat besar dalam proses runtuhnya orde baru. Peran 

serta pemuda dalam menciptakan perubahan mengiringi perjalanan  bangsa dari masa 

sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi 

Politik pemuda dipercaya dapat membentuk suatu counter culture yang 

mampu berjarak, kritis dan secara objektif dapat menciptakan perubahan hal ini 

dikarenakan pemuda berperan dalam setiap bidang seperti ekonomi, sosial politik dan 

IPTEKS.
20

 Sebagai generasi penerus, pemuda terutama pelajar dan mahasiswa harus 

diberi pengetahuan politik dalam hal ini adalah pemberian pendidikan politik. Suatu 

                                                             
19 Muhammad Lukman Hakim, Indah Dwi Qurbani, Kebijakan Pembangunan Pemuda:Strategi 

dan tantangannya, (Cetakan 1, Februari, 2021), h. 2. 
20

 Nur Idayati, Femina Afkarina, Aktualisasi Pemuda dalam Propaganda Politik di Dunia 

Virtual, (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 3, No 1, Juli 2018), h. 37. 
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kenyataan generasi muda selalui mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang 

dibawah oleh pengaruh lingkungan dan keadaan sosial, ekonomi dan politik pada saat 

tertentu. Pembekalan pendidikan politik terhadap generasi muda berupa bimbingan 

dan pengarahan sesua prinsip kebersamaan juga pembekalan ideologis melalui 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal demi untuk menciptakan suatu 

keberadaan generasi muda yang beradab. Namun yang terpenting dalam pembekalan 

ini adalah adanya keasadaran, kemauan dan tekad dari generasi muda untuk berani 

maju dan tampil ke depan, dalam melaksanakan tanggung jawab nasional yang lebih 

besar berdasarkan identitas dan kepercayaan kepada kekuatan sendiri.   

 Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Abd. Halim 

anggota DPRD Pinrang mengenai potensi untuk menjadi elit politik baru di 

Kecamatan Lembang dan keikutsertaan generasi muda dalam pemilu sebagai ajang 

sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang: 

”Pemuda, orang tua, konglamerat, pengusaha, mantan pejabat semua 

bisa menjadi elit politik baru, walaupun itu bukanlah hal yang mudah 

karena untuk mejadi orang politik semua orang memiliki potensi. 

Pemuda sebagai generasi penerus harus belajar politik karena 

tatanan politik itu berubah-rubah”
21

 

Selanjutnya guna menambah data dalam penelitian ini maka penulis 

mewancarai seorang Tokoh Pemuda Kecamatan Lembang dan juga salah satu caleg 

DPRD Pinrang yang bernama Harianto mengenai pasrtisipasi pemuda dalam pemilu 

untuk menyukseskan sirkulasi elit politik di Kecamtan Lembang: 

                                                             
21

 Abd. Halim, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, wawancara, (Indoapping, 26 Desember 

2021, pukul 17:30 WITA) 
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“Untuk langkah awal pemula di Kecamtan Lembang ketika ingin 

menjadi elit politik baru untuk menumbangkan elit-elit politik lama 

yaitu membuat kader baru yang betul-betul mewakili Kecamatan 

Lembang di DPRD hanya dengan cara bagaimana pemuda membuka 

pikirannya bahwasanya waktunya tongkat stapek diberikan kepada 

pemuda, karena orang yang lama denga metode yang sama tanpa ada 

berubahan yang signifikan dan targetnya harus pemilih pemula dan 

komunikasi harus dibangun sejak awal”
22

 

Dari hasil wawancara diatas, menurut peneliti pemuda di Kecamatan 

Lembang ketika ingin menjadi elit politik baru mereka harus membekali diri mereka 

minimal pengetahuan tentang politik, pemberian pendidikan politik mempunyai 

pengaruh yang sangat besar karena apabila pemuda mendapat pendidikan politik 

otomatis generasi muda lebih mengerti dan paham bagaimana berpolitik yang baik. 

Pemuda di Kecamatan Lembang juga harus memiliki partisipasi politik yang tinggi 

karena Kecamatan Lembang membutuhkan pemuda yang mampu membuat 

perubahan dan tidak hanya mendambakan perubahan itu. Banyaknya orang yang 

beranggapan bahwa dunia politik itu kotor, ganas, dan jauh dari kata baik, nilai-nilai 

kebaikan yang dihasilkan dari politik kini semakin memudar sehingga membuat 

kepercayaan masyarakat menurun. Disinilah perpolitikan di Kecamatan Lembang 

membutuhkan sosok yang dapat membuka gerbang kesempatan untuk golongan 

muda untuk berkarya, bersuara, dan berperan dalam perubahan di Kecamatan 

Lembang ke arah yang lebih baik. Meskipun perpolitikan di Kecamatan Lembang 

masih didominasi oleh oleh kaum tua, namun pemuda harus tetap semangat dan tidak 

boleh apatis terhadap tingkah laku para elit politik lama yang pragmatis, 

                                                             
22

 Harianto, Tokoh Pemuda Kecamatan Lembang dan Caleg DPRD Kabupaten Pinrang Dapil V 

(Lembang-Batulappa), wawancara, (Tuppu, 22 Dsember 2021 Pukul 15:25 WITA) 
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menghalalkan segala cara, dan hanya berjuang untuk kepentingan pribadi dan 

golongannya. Kehadiran pemuda diharapkan dapat memberikan proses srikulasi elit 

politik di Kecamatan Lembang lebih berwarna melalui gagasan-gasannya untuk 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 

Proses sirkulasi elit seperti ini memang merupakan hal yang ideal, dimana elit 

yang lama akan diganti kelompok baru dengan kualitas yang lebih baik yang 

diharapkan lebih mampu merespon kepentingan masyarakat yang lebih beragam dan 

selalu berubah. Akan tetapi pada kenyataanya dalam sirkulasi elit tidak selalu 

menghasilkan munculnya kelompok baru yang mempunyai kemampuan lebih baik 

untuk berperan sebagai elit. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kelompok baru yang 

muncul sebagai elit tidak mempunyai kemampuan sebaik yang dimiliki oleh elit lama 

yang digantikannya.  

Tujuan akhir dari sirkulasi elit politik adalah untuk meraih kekuasaan, karena 

dalam politik kekuasaan adalah hal yang paling sering dibahas dan bahkan politik 

dianggap identik dengan kekuasaan. Politik digunakan sebagai upaya untuk 

mendapatkan dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupan publik serta upaya 

untuk mempengaruhi berbagai keputusan pada suatu Negara atau masyarakat.
23

 

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori kekuasaan yang 

dikemukakan oleh Max Weber dan Harold Laswell yang mengatakan bahwa 

kekuasaan adalah kesanggupan seseorang untuk mengerjakan keinginannya sendiri 
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 Agnes Setyowati, Politik dan Kekuasaan dalam Keseharian Kita, https://www.kompas.com 
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dalam suatu hubungan sosial meskipun mengalam perlawanan dari pihak lain. 

Sedangkan menurut Laswell kekuasaan adalah sebagai ikatan yang dimana seseorang 

atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kea 

rah tujuan yang diinginakn dari pihak pertama.
24

   

Kekuasan menjadi hal yang diinginkan oleh para elit politik baru dan sesuatu 

yang diperthankan oleh para elit politik lama di setiap sirkulasi elit politik terjadi. 

Kekuasaan yang diperoleh karena politik adalah untuk menguasai masyarakat 

kebanyakan secara ideologi sehingga pemilik kekuasan berada pada posisi tertinggi.
25

 

Kekuasaan politik yang ingin didapatkan dalam tulisan yang berjudul sirkulasi elit 

politik di Kecamatan Lembang ini adalah kekuasaan untuk menjadi anggota legislatif 

di Kabupaten Pinrang. 

Adapun kelompok-kelompok elit yang bertarung dalam proses sirkulasi elit 

politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang peneliti temukan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Cendekiawan- Pemikir 

Cendekiawan adalah kaum terpelajar yang menempati kedudukan elit dalam 

tatanan struktur masyarakat. Dipandang elit karena penanggung gelar cendekiawan 

adalah orang yang telah teruji pengalaman pendidikan, pemikiran (ide), dan 

kredibilitas ilmiahnya. Kau cendekiawan adalah rausyanfikir, kaum intelektual yang 

tidak diukur oleh kemampuan dalam menggondol gelar kesarjanaan dan mengadakan 

                                                             
24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 60. 
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 Asep Suryana, Kekuasaan Politik dan Kebijakan, ( Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
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penelitian, tetapi kaum intelektual yang berpijak pada ideology yang bertujuan untuk 

memperbaiki masyarakat, menangkap aspirasinya, membela kaum tertindas, dan 

menawarkan strategi dan alternative pemecahan masalah.  

Tabel 4 

Nama-nama elit Kecamatan Lembang yang masuk kedalam kelompok 

cendekiawan-pemikir 

Cendekiawan-Pemikir 

Elit Politiik Lama Elit Politik Baru 

1. Drs. Muhammad Amir 

2. Usman Bengawan 

3. H. Alimuddin Budung 

4. Muhammad Thoha 

1. Usman Bengawan 

2. Muhammad Thoha 

 

b. Teknotrat-penguasa 

Panggung politik yang pada awal kemerdekaan dipenuhi oleh kehadiran 

kaum intelektual kemudian berganti dengan tokoh-tokoh berlatarbelakang militer dan 

aktivis di masa orde baru, maka dalam kurun waktu satu hingga dua dekade terkahir 

sudah mulai permunculan elit politik yang berlatarbelakang pengusaha. Kehadiran 

para pengusaha tersebut diharapkan mampu mengisi keberagaman bidang-bidang 

dalam setiap kontestasi politik. Dalam kerangka konseptual ilmu sosial, para 
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pengusaha yang kemudian terjun atau menjabat posisi politik tertentu bisa disebut 

juga elit ekonomi politik.  

Elit ekonomi politik dapat diartikan sebagai percampuran dua predikat yang 

awalnya adalah elit ekonomi, kemudian mendayagunakan sumber daya yang 

dimilikinya menjadi elit politik dengan memegang jabatan politik dengan jabatan 

public melalui proses politik, baik menjadi kontestan pemilihan umum atau jalur 

politik lainnya. Sebagian orang berdalih bahwa ftwa tersebut merupakan anjuran-

anjuran yang sering dikumandangkan. Sebelum manjadi politisi seseorang harus 

sudah mandiri dari kebutuhan ekonomi, sehingga ketika memegang jabatan dalam 

pemerintahan, akan berfokus untuk melayani tanpa dibebani persoalan materi. 

Tabel 5 

Nama-nama elit Kecamatan Lembang yang masuk kedalam 

kelompok teknokrat-pengusaha 

Teknokrat-Pengusaha 

Elit Politiik Lama Elit Politik Baru 

1. Markus Manna 

2. Sanung 

3. Salmon, S. Sos 

4. Harun Ali 

5. Hj Kartini Lolo 

6. Edya Sainra 

7. H Rukman Aliata 

1. A. Mulyadi Mustafa 

2. Abd. Halim 
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Sirkulasi Elit Politik 

Baru Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Sirkulasi elit politik yang terjadi di Kecamatan Lembang menunjukkan bahwa 

iklim demokrasi di Kecamatan Lembang masih terjaga dengan baik. kesuksesan 

sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang dapat terjadi ketika semua elit politik 

mampu memanfaatkan semua potensi yang ada, baik itu potensi yang ada dalam diri 

mereka maupun potensi dari luar sehingga dapat mengantarkan mereka menjadi elit 

politik dan meraih kekuasaan politik. Dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, sehingga 

sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang dapat tercapai dengan baik. Berikut 

adalah faktor-faktor sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 

yaitu: 

A. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau 

indivudu itu sendiri. Faktor internal dalan sirkulasi elit politik di Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang berupa modal-modal pribadi (capital) yang harus 

dimiliki oleh setiap elit-elit di Kecamatan Lembang agar mampu menjadikannya 

sebagai elit politik di Kecamatn Lembang Kabupaten Pinrang. Adapun faktor internal 

dalam proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, yaitu: 
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1. Faktor Finansial atau ekonomi 

Faktor finansial atau ekonomi dalam politik merupakan salah faktor yang 

paling mempengaruhi dalam proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang, hal 

ini dikarenakan faktor finansial atau ekonomi memegang peranan penting dalam 

politik modern. Pada tingkatan umum, faktor finansial dalam politik berada pada 

irisan aspek penting kehidupan politik. Pemilu yang adil dan bebas, politik 

demokratis, pemerintahan yang efektif, dan pendanaan partai politik dan kampanye 

pemilu untuk dapat merangkul pemilih. Arah politik yang sedang bergulir di 

Kecamatan Lembang sampai saat ini masih cenderung dikendalikan oleh kekuatan 

finansial yang dimiliki segelintir orang. Sudah banyak kasus dalam perpolitikan yang 

menunjukkan bahwa faktor finansial sangat menentukan arah serta kebijakan politik, 

khusus ketika pemilu akan berlangsung.  

Faktor finansial dalam setiap kontestasi politik sangat menentukan demi startegi 

pemenenangan yang dijalankan oleh setiap calon elit politik dan tim. Faktor finansial 

dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang sangat diperlukan untuk 

membiayai semua tahap-tahap dan juga modal politik untuk masuk kedalam partai 

politik agar dapat dianggap mampu bersaing terutama berkaitan dengan dukungan 

politik dan dana politik. Dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang elit 

maupum elit politik yang memiliki kemapuan finansial, secara otomatis akan dengan 

mudah untuk mendapatkan kekuasaan politik legislatif. Kuatnya faktor finansial yang 

dimiliki oleh elit dan elit politik memberikan mereka kekuatan untuk membuat partai 
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politik merekrut mereka dan membuat masyarakat untuk memilih mereka pda 

kontestasi politik (money politik).
26

   

Seperti yang diungkapkan informan peneliti bapak Abd. Halim mengenai 

pentingnya faktor finansial dalam proses sirkulasi elit politik yang terjadi di 

Kecamatan Lembang pada Pemilu 2019: 

“Untuk menjamin sirkulasi elit di Kecamatan Lembang semua calon-

calon yang akan menjadi elit politik harus memiliki finansial yang 

cukup memadai karena tanpa uang susah untuk menang tapi ada uang 

bukan juga  jaminan untuk menang”.
27

 

 Selanjutnya guna menambah data tentang pentingya faktor finansial dalam 

sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang penulis menambahkan hasil wawancara 

dengan salah satu informan peneliti yang juga ikut mencalonkan sebagai caleg DPRD 

kabupaten Pinrang bapak Harianto, beliau mengatakan: 

“Faktor finansial atau materi membuat seseorang direkrut oleh 

partai dan juga untuk merekrut suara untuk bisa memenangkan 

pemilu intinya itu materi, bahkan juga hampir semua yang terpilih 

2019-2024 mereka minimal habiskan materi 800 juta paling 

sedikit.
28

 

Dalam politik modern uang memegang peranan penting, dikarenakan uang 

menfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan dan juga merupakan bagian 

integral dari politik. Uang dalam politik biasanya disebut sebagai keuangan politik, 

yang memiliki dampak positif dan negatif terkait sifat demokratis dan efektifitas 

                                                             
26 Herri Junius Nge, Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah(studi 

kasus munculnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Landak tahun 2017), 

(Jurnal Academia Praja, Vol. 1 No. 1 Februari 2018) h. 78. 
27 Abd. Halim, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, wawancara, (Indoapping, 26 Desember 

2021, pukul 17:30 WITA). 
28

 Harianto, Tokoh Pemuda Kecamatan Lembang dan Caleg DPRD Kabupaten Pinrang Dapil V 

(Lembang-Batulappa), wawancara, (Tuppu, 22 Dsember 2021 Pukul 15:25 WITA). 
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politik. Uang memiliki peran dalam politik dan mencakup sejumlah kegiatan politik, 

seperti: 

a. Pendanaan kampanye terkait pemilu 

b. Pendanaan parpol selama dan diluar siklus pemilu 

c. Biaya lobi politik 

d. Pengeluaran untuk surat kabar dan media lainnya untuk mendorong pesan-

pesan partisan 

e. Biaya proses hukum dalam kasu-kasus yang relevan dengan politik 

f. Kegiatan pejabat terpilih dan individu-individu terpapar politik lainnya.
29

   

 Kemampuan uang untuk mempengaruhi pihak lain inilah yang menjadikan 

uang sebagai instrumen dalam meraih kekuasaan. Akibatnya banyak politisi yang 

lebih fokus menjaring uang daripada menjaring suara dengan platform dan tawaran 

kebijakan. Menurut Herbert E. Alexander, bahwa uang merupakan alat paling 

signifikan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam masyarakat modern 

(kontemporer). Dalam semua masyarakat, uang adalah media yang penting yang bisa 

digunakan untuk mendapatkan energi maupun sumber daya. Uang memiliki 

signifikan besar dalam mempengaruhi proses politik, karena uang bisa 

ditransformasikan menjadi sumber daya lain untuk mendapatkan pengaruh politik 

dengn tujuan mendapatkan kekuasaan politik. Perubahan fungsi uang dalam 

masyarakat yang awalnya hanya sekedar alat tukar, membuat keuangan menjadi 
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 Magnus Ohman, Pelatihan Deteksi Dan Penegakan (TIDE):Buku Pedoman Pengawasan 

Keuangan Politik, (International Foundation For Electoral Systems, 2013), h. 16. 
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aspek yang paling penting dalam politik karena dalam proses kompetisi yang 

sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan.
30

 

Ir. H. Usman Bengawan, S.H sebagai anggota DPRD Pinrang yang juga 

merupakan salah satu elit politik yang cukup lama di Kecamatan Lembang juga 

mengungkapkan pentingnya faktor finansial dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan 

Lembang: 

“Kalau masyarakat Lembang memilih karena uang, orang Lembang 

akan banyak yang dikalahkan dikarenakan orang lembang banyak 

yang tidak kaya.jika bisa kita abaikan itu paragmatis (politik uang), 

karena dapat mengundang korupsi kalau terlalu banyak uang yang 

dihabiskan untuk meraih suatu jabatan itu juga yang pertama dipikir 

bagaimana dikembalikan. Masyarakat Lembang harus betul-betul 

menilai mana elit-elit yang memperjuangkan wilayah Lembang 

dengan elit-elit yang hanya menginkan kekuasaan”.
31

 

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti beranggapan bahwa faktor 

finansial adalah faktor yang paling penting dalam proses sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang. Dengan kata lain, uang dijadikan sebagai instrumen yang 

digunakan oleh elit untuk mendapatkan pengaruh ataupun ditukar menjadi sumber 

daya lainnya. Kecenderungan kekuatan finansial dalam perpolitikan justru semakin 

mendegradasi keberadaan ideologi yang dimiliki oleh masing-masing elit politik. 

Fenomena ini mengakibatkan politik di Kecamatan Lembang hanya merupakan 

pertarungan antar segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial, dan akhirnya 

bertujuan hanya untuk mempertahankan aset ekonomi semata, inilah kemudian yang 

                                                             
30 Hendra Try Ardianto, Uang dan Partai Politik: Urgensi Mengatur Keuangan Parpol dan 

Kandidat dalam Kompetisi Elektoral, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No1, 2019) h. 5.  
31

 Usman Bengawan, anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Dapil V (Lembang-Batulappa), 

Wawancara, (Cullu, 25 Desember 2021, pukul 12:09 WITA). 
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dapat mengakibatkan faktor finansial menjadi faktor yang dianggap paling utama 

oleh penulis dalam proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. 

2. Faktor ketokohan 

Ketokohan adalah orang yang memiliki daya tarik, kekuasaan, dan dapat 

dipercaya. Faktor ketokohan seorang dalam proses sirkulasi elit politik masih menjadi 

penentu, yang artinya untuk bisa menang dan meraih kekuasaan setiap calon elit 

politik atau elit politik lama harus memiliki ide-ide untuk ditawarkan kepada 

masyarakat. Faktor ketokohan dibutuhkan untuk dapat mempengaruhi pemilih, 

masyarakat sudah dapat melakukan penilaian apakah calon tersebut layak dipilih atau 

tidak. Ketokohan secara signifikan mempengaruhi sikap masyarakat untuk menetukan 

keputusan memilih calon elit politik. Tokoh yang dinilai dapat dipercaya, memiliki 

kemampuan yang memadai dan dukungan oleh kepribadian yang baik akan 

memunculkan sikap positif pemilih terhadap tokoh politik, seperti dalam bentuk sikap 

mendukung dan merekomendasikan orang lain untuk memilihnya. Menurut Anwar 

Arifin kepercayaan terhadap seseorang timbul jika memenuhi unsur-unsur yang 

ditetapkan, yaitu: memiliki keterampilan berkomunikasi (communication skills), 

pengetahuan yang luas tetntang substansi yang disampaikan (knowledge), sikap jujur 
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dan bersahabat (attitude), dan mampu beradaptasi dengan sistem sosial budaya 

(social and cultural system).
32

   

Faktor ketokohan juga membuat seseorang direkrut oleh partai politik, 

rekrutmen ini sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk menyediakan calon pejabat 

publik yang akan duduk di lembaga legislatif, maupun calon pejabat publik yang 

akan duduk di lembaga eksekutif. Dedikasi dan integritas calon teruji dengan 

menepatkan mereka sebagai tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat, hal ini 

membuat para mereka memiliki sumber daya yang dapat dijual dalam masyarakat. 

Misalnya sebagai kepala desa, tenaga pendidik, tokoh agama, pensiunan TNI/polri, 

tokoh masyarakat mereka memiliki peluang lebih besar untuk direkrut oleh partai dan 

dipilih oleh masyarakat. Prinsip ketokohan ini malahirkan calon elit politik yang 

memiliki: 

a. Kepedulian terhadap perbaikan kehidupan masyarakat secara menyeruluh 

b.  Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbaikan kehidupan masyarakat 

secara kolektif 

c. Tidak bersifat eksklusif 

d. Amanah (menepati janji) 

e. Visioner 

f. Sebagai pembela nasib rakyat.
33

 

                                                             
32 Nur Sofyan, Strategi Komunikasi Politik Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten 

Temanggung Dalam Pilkada Jateng 2013, (Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 03, No. 02 

Tahun 2020), h. 217. 
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Sebagaimana wawancara penulis dengan Muh. Thoha mengenai faktor 

ketokohan dalam sirkulasi elit di Kecamatan Lembang: 

“Faktor ketokohan yang mempengaruhi sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang itu diakibatkan karena dia pejabat publik 

sebelumnya atau dia memiliki kepercayaan dari masyarakat. 

Keterpilihan orang karena sebelumnya mereka sudah popular dan 

sudah dikenal oleh masyarakat luas sehingga memiliki peluang untuk 

bisa menang”.
34

 

Proses sirkulasi elit politik partai politik memiliki peran untuk menyiapkan 

calon pejabat yang akan dipilih dalam pemilu. Partai politik bertanggung jawab 

dalam penyediaan calon pejabat publik yang akan dipilih pada pemilihan baik itu 

pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan 

kepala daerah. Berdasarkan tanggung jawab tersebut secara konseptual partai politik 

dipandang sebagai salah satu institusi demokrasi yang diharapkan dapat menopang 

terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis. 

Lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik membuat 

partai politik harus mempersiapkan calon pejabat yang akan dipilih oleh masyarakat 

hanya berasal dari orang-orang tertentu saja. Dalam proses rekrutmen tidak adanya 

kriteriaisasi calon mengakibatkan munculnya calon-calon kerena faktor tertentu saja 

seperti faktor ketokohan dan faktor finansial. Dalam konteks politik, rekrutmen 

politik merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), dari proses rekturmen dihasilkan 
                                                                                                                                                                              

33 Elsa Suhaimi, Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusupan 

Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia, (Jurnal Tripanting: Fakultas Hukum 

Universitas Tamansiswa Palembang), h. 40. 
34

 Muh. Thoha, Anggota DPRD Pinrang Dapil 5 (Lembang-Batulappa), wawancara, (Kampung 

Baru, 31 Januari 2022, pukul 21:17 WITA). 
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orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa yang akan memerintah. Untuk 

menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai politik menggunakan beberapa prinsip 

untuk dijadikan sebagai acuan sehinggan menghasilkan calon pejabat yang 

berkualitas. Prinsip-prinsip yang digunakan yaitu: a. prinsip ketokohan, b. prinsip 

kemanfaatan/demi kepentingan bersama, c. prinsip ideologis, d. prinsip perimbangan 

suara, e. prinsip demokrasi, f. prinsip keterbukaan/transparansi, g. prinsip keadilan, h. 

prinsip kesetaraan/persamaan.
35

  

Seperti apa yang dikatakan oleh Harianto tokoh pemuda di kecamatan 

Lembang: 

“Faktor ketokohan besar sedikit jelas mempemgaruhi tolak ukur 

karena mereka hadir di partai bukan karena kader, mereka hadir 

karena pertama dianggap tokoh dan didukung dengan materi yang 

kuat untuk menjadi calon dan diusung partai tersebut, sampai 

sekarang dari semua partai di Pinrang hanya partai golkar yang 

mengusung kadernya”.
36

 

Dari hasil wawancara tersebut penulis beranggapan bahwa, seseorang 

dapat memperoleh ketokohan ketika mereka memiliki kesedaran untuk 

menggunakan kemampuannya dalam hal penguasaan komunikasi, 

pengetahuan, sikap yang dibangun demi mendapatkan kepercayaan 

masyarakat. Adapun jenis-jenis ketokohan yang dapat dijadikan sebagai modal 

oleh elit-elit di Kecamatan Lembag Kabupaten Pinrang, yaitu: a. Tokoh agama, 
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Pola Rekrutmen Dalam AD/ART Partai Politik Di Indonesia, h. 39-48. 
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 Harianto, Tokoh Pemuda Kecamatan Lembang dan Caleg DPRD Kabupaten Pinrang Dapil V 
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b. Tokoh masyarakat c. Tokoh politik d. Tokoh ekonomi e. Tokoh seni dan 

sebagainya.Ketokohan dilihat sebagai upaya untuk mengurangi pemutar 

balikan fakta atau ambigulitas komunikasi yang masuk kedalam kelompok 

masyarakat. Faktor ketokohan juga bisa menjadi produk politik yang bisa 

ditawarkan dan dijual kepada masyarakat salah satunya terkait dengan 

karakteristik invidu, untuk dapat mempengaruhi sikap dan perilaku memilih.  

3. Faktor Relasi Atau Modal Sosial 

Faktor relasi atau modal sosial dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan 

Lembang sangat diperlukan untuk dapat memikat hati nurani rakyat agar mau 

memilih kita. Menurut Putnam, modal sosial merupakan hubungan saling percaya 

antara anggota masyarakat terhadap pemimipinya. Modal sosial didefinisikan sebagai 

institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan 

kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial 

(koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.
37

Modal sosial sangat 

dibuthkan oleh calon-calon elit politik karena pemilu saat ini meggunakan sistem 

pemilu langsung dimana masyarakat memilih secara langsung dan caleg harus 

mendapatkan suara terbanyak untuk bisa lolos dan mendapatkan kekuasaan di 

legislatif. Modal sosial yang terdiri dari relasi-relasi sosial yang bernilai di antara 

manusia merupakan merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh caleg 

                                                             
37 Novendro Hidayat, IKM dan Tungku Tigo Sejarangan: Faktor kemenangan Perantau 

Minangkabau pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, (Jurnal Ilmu Politik Dan  Pemerintahan, Vol. 7, No. 
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untuk dapat lolos dan medapatkan kekuasaan legislatif. Modal sosial meliputi 

beberapa seperti jaringan dengan partai politik jaringan keluarga, kekuatan, pengaruh 

dalam masyarakat, dan pengurus organisasi. Jaringan yang dimaksud adalah berupa 

relasi dengan masyarakat dan dengan orang-orang yang berpengaruh yang dapat 

mendukung agar caleg memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat terpilih.  

Relasi dapat dibangun dengan melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti 

pengadaan pemeriksaan kesehatan gratis, penjaringan aspirasi masyarakat, dan juga 

senam bersama. Dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan tersebut relasi dengan 

masyarakat dapat terjalin untuk mencari dukungan politik karena kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dipercaya dapat memobilisasi massa. Pola-pola yang dapat 

digunakan untuk membanguan relasi dengan masyarakat, seperti: 

a. Pola pertukaran sosial dengan menggunakan dana lansung sebagai 

perangsang 

b. Pola hubungan sosial tranksaksional dengan melibatkan nama tenar sebagai 

sarana utama 

c. Pola hubungan sosial dengan melibatkan tokoh yang berpebgaruh 

d. Pola pertukaran sosial dengan memanfaatkan rapat penyerapan aspirasi 

e. Pola hubungan pertukaran sosial dengan memanfaatkan organisasi yang ada 

dalam lingkungan masyarakat.
38
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  Relasi dengan keluarga juga merupakan salah satu relasi yang penting dalam 

sirkulasi elit politik, karena jaringan-jaringan yang dimiliki oleh keluarga dapat 

dijadikan sebagai sumber suara dalam kontestasi politik. Bagi para caleg yang 

mengalami kelemahan dalam modal ekonomi relasi dengan keluarga ini memberikan 

banyak keuntungan bagi caleg, meskipun relasi keluarga ini harus didukung oleh 

relasi-relasi lainnya dan terkadang suara keluarga tersebut menjadi terbagi demi 

adanya keadilan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muh. Thoha salah satu 

anggota DPRD Kabupaten Pinrang, menyatakan: 

“Popularitas, eletabilitas dan relasi juga berpengaruh dalam 

sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang, misalnya relasi dengan 

pengusaha, pejabat-pejabat dan mahasiswa dapat membantu dalam 

memperoleh suara. Contohnya relasi dengan pengusaha karena dapat 

menginstrusikan kepada anak buahnya unatuk dapat memilih kita. 

Perbaiki jaringan dengan keluarga karena dukungan keluarga juga 

ikut menentukan, tambah banyak keluarga tambah juga yang dapat 

membantu untuk memperoleh suara. Sistem perpolitikan di 

Kecamatan Lembang juga masih menggunakan sistem 

kekeluargaan”.
39

  

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa relasi dengan 

orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup dan relasi dengan keluarga dapat 

membantu finansial selama proses pemilu. Finansial yang kuat dibutuhkan dalam 

pemilu sebagai penarik suara dan juga sebagai mobilisasi massa baik itu tim sukses 

maupaun para pendukung. Relasi yang bagus dengan pejabat dan para tokoh-tokoh 

masyarakat dapat berpengaruh sebagai mitra komunikasi politik, terkadang 

masyarakat mendengarkan saran dan masukan dari tokoh dan pejabat tersebut. 
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Melibatkan diri disetiap kegiatan-kegiatan masyarakat dapat menjadi modal investasi 

untuk meperkuat jaringan, oleh karena caleg yang tidak memiliki modal dana sebagai 

sember mobilisasi untuk pendukungnya, tetapi ia memiliki jaringan yang luas sebagai 

modal utamanya, dan telah dikenal oleh banyak kalangan. 

B. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar, adapun faktor eksternal 

dalam proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, yaitu 

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia adalah semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang 

dimiliki manusia, seperti: akal budi, perasaan sosial, perasaan kasih sayang, bakat 

berkomunikasi dengan dengan pihak lain, keinginan untuk merdeka, rasa, memiliki 

cipta, karsa dan karya.
40

 Bentuk pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, 

sehingga membuat semua warga Negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan 

keputusan dan juga semua berhak untuk menjadi elit politik dalam sistem 

pengambilan keputusan tersebut. Seorang calon yang akan menjadi elit politik baru 

harus memiliki suara terbanyak, karena meskipun dipandang memiliki kemampuan 

dan kompeten menjadi seorang elit politik namun apabila tidak memperoleh suara 

terbanyak maka dia tidak akan menjadi pemenang. Salah satu keberhasilan sirkulasi 

elit politik di Kecamatan Lembang ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 

                                                             
40

 Desilia Purnama Dewi, Harjoyo, Manajemen Sumber Daya manusia, (UNPAM PRESS, 
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sebagai penerus dalam sistem perpolitikan. Apabila sebuah wilayah sumber daya 

manusianya sudah mengerti soal politik, maka sirkulasi elit politiknya akan bagus, 

tetapi apabila Sumber Daya Manusia yang akan menjadi elit politiknya rendah maka 

sirkulasi elit politik akan sedikit terhambat. 

Seperti yang diungkapkan informan peneliti bapak Usman Bengawan mengenai 

sumber daya manusia di Kecamatan Lembang: 

“salah satu faktor kesuksesan sirkulasi elit politik di Kecamatan 

Lembang karena selama didukung oleh ketersediaan sumber daya 

manusia yang cukup bagus, sumber daya manusia di Kecamatan 

Lembang sendiri juga sudah meningkat dan hampir setara dengan 

sumber daya manusia di Kecamatan lain”.
41

 

Meskipun menjelang pesta demokrasi baik itu pemilihan kepala daerah maupun 

pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, mayoritas masyarakat masih bersifat 

pragmatis, siapa yang memberi keuntungan yang lebih besar maka dialah yang akan 

dipilih, namun tetapi dalam proses sirkulasi elit politik diharapkan menghasilkan 

calon-calon elit politik yang berkualitas. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas dapat dibentuk salah satunya dengan program pendidikan politik kepada 

seluruh lapisan masyarakat, pemerintah haruslah memiliki integritas dan tanggung 

jawab yang tinggi pada rakyatnya. Melalui pendidikan politik juga diharapkan sifat 

paragmatis dalam masyarakat dapat berkurang sebagai upaya untuk menciptakan 
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sistem demokrasi yang sehat, dan diharapkan menghasilkan Sumber Daya Manusia 

yang mengerti bagaimana ber-demokrasi yang seharusnya. 

Sebagaimana yang diungkapkan informan peneliti bapak Ir. H. Usman 

Bengawan, S.H menegnai ketersediaan sumber daya manusia dalam proses srikulasi 

elit politik di Kecamatan Lembang: 

“Ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Lembang menjadi 

tantangan bagi pemerintah dan mahasiswa bagaimana caranya 

peningkatan sumber daya manusia di Kecamatan Lembang dapat 

terus dilakukan. Intinya pemerintah harus terus memberdayakan 

putra-putri lokal agar bisa memimpin kecamatannya sendiri”.
42

   

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu wilayah melalui pembangunan sumber 

daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan 

berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak posistif bagi sirkulasi elit, 

dan juga mendukung perpolitikan yang bagus. Pembangunan sumber daya manusia 

dapat dilakukan antara lain: a) sistem pendidikan yang baik dan bermutu, b) 

penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka 

memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building), c) peningktan 

sumber daya manusia melalui diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain, d) 

pembinaan dan pengembangan generasi muda.
43

 Urgensi pembangunan sumber daya 

manusia menjadi menjadi faktor kunci dalam kesuksesan surkulasi elit politik di 
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Kecamatan Lembang, penguatan sumber daya manusia dapat memunculkan orang-

orang yang berkualitas untuk menjadi elit politik. Pembangunan sumber daya 

manusia menjadi salah tantangan bagi pemerintah, agar dapat terus menjamin 

kesusksesan sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang, demi kesuksesan sirkulasi 

elit politik di Kecamatan Lembang diharapkan sumber daya manusia di Kecamatan 

Lembang harus terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi sehinnga 

memiliki peluang untuk dapat menjadi elit politik yang berkualitas. Dengan potensi 

dan komitmen dari pemerintah diharapkan pengembangan sumber daya manusia di 

Kecamatan Lembang dapat terus dilaksanakan, perbaikan sistem pendidikan politik, 

penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar agar terus 

ditingkatkan. Membangun sumber daya manusia di Kecamatan lembang merupakan 

investasi besar untuk menghadapi masa depan dan melapangkan perpolitikan di 

Kecamatan Lembang. 

2. Media Massa 

Media massa merupakan sarana dan saluran resmi, serta sarana penyebarluasan 

berita dan informasi kepada masyarakat luas, peran media massa saat ini memiliki arti 

penting bagi setiap orang. Menurut cangara, media massa adalah alat yang digunakan 

dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-

alat komunikasi seperti film, surat kabar, telivisi dan radio. Sedangkan menurut 

Bungin, media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebarluasan informasi secara massal dan dan dapat diakses masyarakat 
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banyak.
44

 Perkembangan teknologi saat ini membuat para organisasi politik bersaing 

memperebutkan dominasi perusahaan media untuk meningkatkan citra mereka dimata 

public. Para elit politik berupaya memperkuat komunikasi politik guna menarik 

simpati dari massa, hal ini dikarenakan media massa memiliki kekuatan untuk 

membentuk opini publik. Kebebasan media massa dan dukungan dari teknelogi 

tersebut dapat menghadirkan dua kondisi, pertama membuat informasi semakin 

mudah untuk dikases oleh masyarakat serta ikut serta dalam pemyelenggaraan 

pemerintahan, yang pada akhirnya dapat menciptakan kondisi yang demokratis, 

kedua kebebasan media massa yang tidak diiringi dengan tanggung jawab akan 

menimbulkan kebebasan yang tidak terarah. 

Media massa kini memiliki kontrubisi dalam perubahan politik, media memiliki 

kontribusi dalam dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku 

politiknya. Meskipun media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk 

mengubah sikapnya, akan tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang 

dipikirkan orang. Media massa menjadi sarana informasi untuk membantu 

masyarakat menetukan pilihannya, mengawasi lingkungan sosial politik dengan 

melaporkan perkembangan hal-hal yang menimpa masyarakat, tempat untuk 

melakukan kritik terhadap pemerintah, dan merangsang masyarakat untuk belajar 

memilih dan melibatkan diri dalam proses politik. Dalam berbagai proses media 
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 Dedi Kusuma Habibie, Dwi Fungsi Media Massa, (Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, 

No. 2, Desember 2018), h. 79. 



 

86 
 

massa dapat mengecualikan, mencegah atau mengurangi aktivis lainnya, dan dapat 

pula memiliki konsekuensi psikologis seperti ketergantungan pada media tertentu.
45

  

  Seperti yang diungkapkan informan peneliti bapak Muh. Thoha anggota 

DPRD Kabupaten Pinrang mengenai pentingnya media massa dalam sirkulasi elit 

politik di Kecamatan Lembang: 

“Dari segi intelektual media massa berpengaruh dalam sirkulasi elit 

politik di Kecamatan Lembang, misalnya siapa calon-calon elit politik 

yang aktif di media massa untuk terus menunjukkan eksistensinya dan 

melalui media politisi dapat membangun pencitraan sehingga 

memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi”.
46

       

Dalam proses sirkulasi elit politik media massa memiliki peranan sebagai 

komunikasi politik, komunikasi politik dikaitkan mengenai kampanye politik untuk 

mendulang suara atau membangun kekuatan politik yang diorentasikan pada 

kekuasaan. Menurut, Dan Nimmo komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi 

yang berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) mengatur kegiatan 

manusia didalam situasi konflik.
47

 Kampanye politik dalam sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang dengan menggunakan media massa biasanya menggunakan 

media elektronik, hal ini dikarenakan media elektronik paling muda diakses dan 

paling sering digunakan dibandingkan dengan media cetak. Meskipun media massa 

memiliki peranan penting dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan lembang, namun 
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penulis berharap media perlu dikontrol untuk dapat memberikan pendidikan politik, 

berupa membangun kesadaran masyarakat melalui saluran informasi media, dan 

dapat memberikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. 

3. Perubahan Dapil di Kabupaten Pinrang 

Pada pemilu 2019 jumlah dapil di kabupaten Pinrang sebanyak 6 dapil, yang 

awalnya hanya 4 dapil, perubahan jumlah kursi juga terjadi yang dari 35 kursi 

bertambah menjadi 40 kursi. Dapil di Kabupaten Pinrang sebelum berubahan yaitu 

meliputi: (Dapil I), meliputi Kecamtan Lembang, Duampanua, dan Batulappa dengan 

11 kursi, (Dapil II), meliputi Kecamatan Patampanua, Cempa, dan Mattiro Sompe 

dengan 9 Kursi, (Dapil III), meliputi Kecamatan Watang Sawitto, Paleteang, dan 

Tiroang, dan (Dapil IV), meliputi Kecamatan Mattiro Sompe, Suppa, dan lanrisang. 

Namun, setelah perubahan UU Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 

2017 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, jumlah dapil di kabupaten 

Pinrang bertambah menjadi 6 dapil yang meliputi: (Dapil I), meliputi kecamatan 

Tiroang, Watang Sawitto dengan 8 kursi, (Dapil II), meliputi Kecamatan Mttiro Bulu 

dan Suppa dengan 6 kursi, (Dapil III), meliputi Kecamatan Lanrisang dan Mattiro 

Sompe dengan 5 kursi, (Dapil IV), meliputi Kecamatan Cempa dan Duampanua 

dengan 7 kursi, (Dapil V), meliputi Kecamatan Batulappa dan Lembang dengan 6 

kursi, (Dapil VI), meliputi Kecamtan paleteang dan Patampanua dengan 8 kursi. 

Dalam sirkulasi elit politik perubahan dapil ini membawah dampak yang begitu 
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besar, bertambahnya dapil membuat juga banyak calon-calon elit politik yang maju 

dan juga membuka peluang untuk orang-orang untuk bisa menjadi elit politik yang 

baru, dapil yang sebelumnya hanya berjumlah 4 hanya di isi oleh elit yang itu-itu 

terus. Namun setelah perubahan dapil dan juga bertambahnya jumlah kursi DPRD 

menambah semangat orang-orang untuk bisa menjadi elit politik baru di Kabupaten 

Pinrang dan membuat sirkulasi elit politik menjadi lebih besar.  

Sebagaimana yang diungkapkan informan peneliti bapak Muh. Thoha salah 

satu anggota DPRD kabupaten Pinrang, beliau mengatakan: 

“Dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan lembang setelah 

perubahan dapil membawah perubahan yang begitu besar, karena 

para elit politik incumbent yang berpeluang untuk menang bisa 

dikalahkan”.
48

 

    Kecamatan Lembang sendiri awalnya berada di dapil I bersama dengan 

Kecamatan Duampanua dan Batulappa, setelah perubahan dapil Kecamatan Lembang 

kini berada di dapil 5 bersanma dengan Kecamatan Batulappa dengan kuota sebanyak 

6 kursi. Anggota DPRD kabupaten Pinrang yang berasal dari dapil 5 (Lembang-

Batulappa) dari 6 kursi dengan rincian 5 kursi disi elit politik dari Kecamatan 

lembang dan 1 kursi di isi oleh elit politik dari Kecamatan Batulappa. Pada pemilu 

2019 dapil 5 sendiri di dominasi oleh calon-calon yang bersal dari Kecamatan 

Lembang dengan rata-rata para incumbent bisa dikalahkan, hal ini menunjukkan 

bahwa sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang telah terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

a. Proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang di awali dengan 

banyaknya orang-orang baru yang ikut mencalonkan pada pemilu 2019, sehingga 

fenomena sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang dapat dilihat dengan jelas pada 

pemilu 2019, yang dimana pada pemilu tersebut muncul wajah-wajah baru elit politik 

yang berasal dari kecamatan lembang ikut bertarung dalam kontestasi tersebut demi 

memperebutkan posisi cabatan sebagai anggota DPRD kabupaten Pinrang. Sehingga 

pada pemilu tersebut sirkulasi elit politik di kecamatan lembang terjadi dengan 

terpilihnya beberapa elit politik baru menjadi anggota legislatif dengan  mengalahkan 

para incumbent atau elit politik lama. Ketersediaan sumber daya manusia di 

kecamatan Lembang yang cukup untuk menjadi elit-elit politik sehingga membuat 

sirkulasi elit politik dapat berjalan dengan cukup bagus dan iklim demokrasi di 

Lembang masih terjaga dengan baik.   

Dengan adanya sirkulasi elit politik diharapkan kekuasaan-kekuasaan politik 

yang ada dalam struktural pemerintahan khususnya di Kecamatan Lembang tidak 

hanya dikuasai oleh elit-elit politik yang itu saja. Regenarasi elit-elit politik di 

Kecamatan Lembang harus terus terjadi, supaya jabatan kekuasaan politik di  

Kecamatan dapat dipimpin oleh orang-orang Lembang itu sendiri dan diharapkan 
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tambah banyak orang-orang dari Lembang yang menduduki jabatan-jabatan politik. 

Hal ini juga menjadi tantangan bagi mahasiswa dan pemuda sebagai generasi penerus  

bangsa. Potensi untuk menjadi elit politik baru di Kecamatan Lembang bisa berasal  

dari kalangan mana saja, namun terdapat beberapa bidang-bidang yang memiliki 

peluang yang lebih besar untuk menjadi elit politik baru. Dalam sirkulasi elit politik 

kekuasan menjadi hal yang diinginkan oleh para elit politik baru dan sesuatu yang 

diperthankan oleh para elit politik lama.Kekuasaan politik yang ingin didapatkan 

dalam tulisan yang berjudul sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang ini adalah 

kekuasaan untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Pinrang. 

Kesuksesan sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang dapat terjadi ketika 

semua elit politik mampu memanfaatkan semua potensi yang ada, baik itu potensi 

yang ada dalam diri mereka maupun potensi dari luar sehingga dapat mengantarkan 

mereka menjadi elit politik dan meraih kekuasaan politik. Dalam sirkulasi elit politik 

di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi, sehingga sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang dapat tercapai 

dengan baik. 

b. Sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi, sehingga sirkulasi elit politik di Kecamatan 

Lembang dapat tercapai dengan baik. Hasil wawancara dengan para informan penulis 

menemukan terdapat enam faktor yang mempengaruhi sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang, yaitu: faktor finansial, faktor ketokohan, faktor relasi atau 
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modal sosial, ketersedian sumber daya manusia (SDM), media massa dan perubahan 

dapil di Kabupaten Pinrang. 

Faktor finansial atau ekonomi dalam politik merupakan salah faktor yang 

paling mempengaruhi dalam proses sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang, hal 

ini dikarenakan faktor finansial atau ekonomi memegang peranan penting dalam 

politik modern.Faktor finansial dalam sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang 

sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap dan juga modal politik untuk 

masuk kedalam partai politik agar dapat dianggap mampu bersaing terutama 

berkaitan dengan dukungan politik dan dana politik.Dalam sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang elit maupum elit politik yang memiliki kemapuan finansial, 

secara otomatis akan dengan mudah untuk mendapatkan kekuasaan politik legislatif.   

Ketokohan adalah orang yang memiliki daya tarik, kekuasaan, dan dapat 

dipercaya. Faktor ketokohan seorang dalam proses sirkulasi elit politik masih menjadi 

penentu, yang artinya untuk bisa menang dan meraih kekuasaan setiap calon elit 

politik atau elit politik lama harus memiliki ide-ide untuk ditawarkan kepada 

masyarakat. Faktor relasi adalah hubungan saling percaya antara anggota masyarakat 

dengan pemimpinnya. Relasi didefinisikan sebagai institusi sosila yang melibatkan 

jaringan, norma-norma, kepercayaan sosial yang mendorong kepada sebuah 

kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. 

Ketersediaan sumber daya manusia adalah semua kekuatan atau potensi atau 

apa-apa yang dimiliki manusia, seperti: akal budi, perasaan sosial, perasaan kasih 
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saying, bakar berkomunikasi dengan pihak lain, keinginan untuk merdeka, rasa, 

memiliki cipta, karsa dan karya. salah satu faktor kesuksesan sirkulasi elit politik di 

Kecamatan Lembang karena selama didukung oleh ketersediaan sumber daya 

manusia yang cukup bagus, sumber daya manusia di Kecamatan Lembang sendiri 

juga sudah meningkat dan hampir setara dengan sumber daya manusia di Kecamatan 

lain. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah tantangan bagi pemerintah, 

agar dapat terus menjamin kesusksesan sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang, 

demi kesuksesan sirkulasi elit politik di Kecamatan Lembang diharapkan sumber 

daya manusia di Kecamatan Lembang harus terampil dan unggul agar memiliki daya 

saing yang tinggi sehinnga memiliki peluang untuk dapat menjadi elit politik yang 

berkualitas. 

Media massa merupakan sarana dan saluran resmi, serta sarana 

penyebarluasan berita dan informasi kepada masyarakat luas, peran media massa saat 

ini memiliki arti penting bagi setiap orang. Dalam proses sirkulasi elit politik media 

massa memiliki peranan sebagai komunikasi politik, komunikasi politik dikaitkan 

mengenai kampanye politik untuk mendulang suara atau membangun kekuatan 

politik yang diorentasikan pada kekuasaan. 

B. Implikasi Penelitian  

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya fenomena sirkulasi elit politik yang 

terjadi di Kecamatan Lembang, yang penulis teliti fenoma sirkulasi yang tejadi pada 
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pemilu 2019, yang dimana pada pemilu tersebut muncul wajah-wajah baru elit politik 

yang berasal dari kecamatan lembang ikut bertarung dalam kontestasi tersebut demi 

memperebutkan posisi cabatan sebagai anggota DPRD kabupaten Pinrang. Sehingga 

pada pemilu tersebut sirkulasi elit politik di kecamatan lembang terjadi dengan 

terpilihnya beberapa elit politik baru menjadi anggota legislatif dengan  mengalahkan 

para incumbent atau elit politik lama. 

Diharapkan menjamin dan menjaga sirkulasi elit politik di Kecamatan 

lembang, agar pemerintah terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat 

Kecamatan Lembang, dengan begitu dapat memunculkan elit-elit poltik baru yang 

benar-benar memiliki kapasitas dan berkualitas. Elit politik yang benar-benar 

mengerti bagaimana perpolitikan yang baik dan memperjuangkan kepentingan 

masyarakat Kecamatan Lembang. Diharapakan juga kepada partai politik agar 

menyiapkan calon yang berkualitas untuk dipilih oleh masyarakat Kecamatan 

lembang yang nantinya akan mewakili mereka di legislatif, dan ketika melakukan 

rekrutmen politik agar faktor finansial disampingkan karena ketika faktor finansial 

dijadikan sebagai faktor utama dalam proses rekrutmen maka ketika elit tersebut 

terpilih maka mereka hanya akan berpikir bagaiamana mengembalikan modal yang 

mereka pakai ketika belum menjadi elit politik dan hal ini juga dapat menimbulkan 

kasus korupsi. 
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