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Secara sederhana, politik kartel bisa
dikatakan sebagai kolusi Lfltara dua atau
lebih partai untuk mempertahankan diri. Hal
ini dilakukan agar partai-partai lain yang
berada diluar kelompok mereka tidak bisa
mendapatkan akses pada kekuasaan atau
mendapat resources yang berasal dari negara.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ciri
utama dari politik kartel adalah "kolusi"
untuk mendapatkan privilage dari negara atau
pemerintah baik itu beru jabatan atau uang.

Andrew Knapp,r yang mengkaji
bagaimana partai-partai di Perancis
menjadi partai kartel. Ada beberapa
petunjuk untuk melihat apakah parta-partai
mengembangkan politik kartel, antara lain:
partai menunjukan adanya pelemahan dalam
hal orientasi mereka kepada ideology, lebih
mengutamakan pencarian dana, bekerja
mereka lebih professional, lebih bergantung
pada sumberdaya dari pemerintah. Guna
membuktikan tidak adanya tautan electoral,
yaitu dengan terbentuknya kartelisasi politik,
saya akan mengungkapkan beberapa kasus
yang berkaitan dengan partai politik dan
anggota Dewan dalam upaya menggerus
keuangan Negara.

METODE PENELITIAN

Sumber data primer yang dipakai dalam
penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari wawancara dan pengamatan terhadap
pemilih, serta hal yang berhubungan dengan
penelitian ini.

Data sekunder akan diperoleh dari
lembaga-lembaga yang berhubungan dengan
partai, pemilih dan pemilu, berupa berita,
keterangan, catatan. dari mulai Dewan
Pinpinan Daerah / Cabang (DPD/C) Partai
Politik sampai Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD). Data sekunder ini termasuk
jriga data yang diperoleh dari intemet, buku,
majalah, koran, tesis dan desertasi.

Dalam rangka pengambilan data di
lapangan, penelitian menggunakan tiga teknik
I Dulu- Kuskridho Ambardhi, Mengungkap politik
Kartel, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

Party Survival: Strategi Meraih Kursi Di Era Reformasi
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pengambilan data, yaitu: (1) observasi (2)
wawancara, dan (3) Analisis dokumen.

Observasi

Tenik pengumpulan data lewat observasi
adalah mencoba mengumpulkan semua
informasi yang berkaitan dengan partai dan
pemilih di Kota Malang. Observasi juga
bisa menghasilkan penelitian yang valid
karena didukung oleh hasil yang ditemukan
di lapangan.

Wawancara (Indepth Interview)

Wu*an"u.u adalah suatu proses tanya

o 
jawab antara peneliti dan subjek penelitian
dengan tujuan untuk mendapatkan data
keterangan, atau pandangan, atau pendirian
secara lisan dari subjek. Metode wawancara
diklasifi kasikan oleh Koentjaraningrat ( I 990)

'ke dalam tiga golongan, yakni wawancara
berencana, wawancara tidak berencana dan
wawancara sambil lalu. Dalam penelitian
ini digunakan metode wawancara terbuka
dan berfokus. Informan ditetapkan secara
purposive berdasarkan teknik snowball
sampling. Pengumpulan data dimulai dari
seorang informan pangkal yang dalam
penelitian ini adalah, anggota Dewan,
elit politik, dan organisasi massa yang
mengetahui karakteristik pemilih secara
umum. Jawaban-jawaban yang diberikan
oleh informan pertama ini diharapkan dapat
memberikan petunjuk tentang individu
atau kelompok lain yang perlu dan cocok
untuk diwawancarai, berkenaan dengan
topik penelitian. Alur penelusuran informan
berdasarkan teknik snowball sampling ini
akan berhenti ketika telah terjadi kejenuhan
informasi mengenai pokok soal yang hendak
diketahui pada informan terakhir. Jadi
penentuan sampel informan menggunakan
pedoman wawancara.
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