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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Implikasi 

 

Menurut Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara (2002: 

114-115) Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan 

adanya proses perumusan kebijakan 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 114) implikasi didefinisikan 

sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu 

penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah 

tersimpul di dalamnya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan 

implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau 

ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran 

pelaksanaan program baik yang bersifat baik maupun yang tidak baik 

dalam pelaksaannya. 

 

 

 



11 

 

B. Tinjauan Tentang Konflik 

 

1. Pengertian Konflik 

 

Konflik berasal dari bahasa Yunani konfigere yang berarti memukul dan 

dari bahasa Inggris conflict yang berarti pertentangan. Konflik memiliki 

dimensi pengertian yang sangat luas, baik dari sisi ilmu sosiologi, 

antropologi, komunikasi maupun manajemen. Para ahli dari berbagai latar 

belakang keilmuan mendefinisikan konflik sebagai berikut : 

1. Conflict is the interaction of independent people who perceive 

incompatible goals and interference from each other in achieving those 

goals “konflik adalah interaksi dari masyarakat independen yang 

beranggapan tujuan yang tidak cocok dan campur tangan dari masing-

masing orang dalam mencapai tujuan-tujuannya”. (Frost dan Wilmot 

(1978) dalam Wirawan 2010). 

2. Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau 

kelompok, yang memiliki atau merasa memilki sasaran-sasaran yang 

tidak sejalan (Fisher, 2001).  

3. Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan 

mengenai berkenaan dengan status, kuasa, sumber-sumber kekayaan 

yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang 

berselisih tidak hanya bermaksud memeroleh barang yang diinginkan 

melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan 

pihak lawan (Coser, 1956 dalam Soekanto 1995). 
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4. Konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan diantara 

dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai suatu obyek 

konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan 

keluaran konflik (Wirawan, 2010). 

 

Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur organisasi 

dan di tengah masyarakat karena memerebutkan sumber yang sama, baik 

mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan, atau kehormatan, boleh jadi 

muncul disharmonisasi, disitegrasi, dan disorganisasi masyarakat yang 

banyak mengandung banyak konflik baik tertutup maupun terbuka. 

 

Menurut Santoso (1999: 32), berpendapat bahwa konflik adalah suatu 

bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu atau kelompok dalam 

mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami 

kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan sebuah 

proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu berusaha 

memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman 

atau kekerasan.  

 

Menurut Rauf (2001: 49-50), mengemukakan bahwa konflik terjadi karena 

adannya keinginan manusia untuk menguasasi sumber-sumber posisi yang 

langka (resource and position scarity). 

 

 

Konflik terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

anggota-anggota masyarakat untuk memerebutkan barang-barang 

pemenuh kebutuhan yang terbatas. Sama halnya dengan sumber-sumber 
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posisi atau kedudukan atau jabatan juga langkah dalam masyarakat. 

Kedudukan sebagai penguasa negara, merupakan bahan rebutan diantara 

anggota-anggota masyarakat yang menghasilkan konflik. 

 

Menurut Clinton F. Fink (dalam Kartono 2011: 146), konflik ialah relasi-

relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang 

tidak bisa disesuaikan interest-interest esklusif dan tidak bisa 

dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan stuktur-

struktur nilai yang berbeda. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa konflik 

merupakan suatu pertentangan, perselisihan, yang terjadi antara individu 

maupun kelompok dalam hal untuk memerebutkan suatu sumber yang 

sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan, atau kehormatan, 

yang hanya bermaksud memeroleh sesuatu yang diinginkan melainkan 

juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan pihak lawan. 

 

2. Jenis-Jenis Konflik 

 

Menurut Handoko (1999 : 349) dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen 

dan Operasi, mengemukakan bahwa ada lima jenis konflik dalam 

kehidupan organisasi yaitu: 

1. Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu 

menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan 

untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan perkerjaan saling 
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betentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari 

kemampuannya; 

2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, dimana hal ini 

sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini 

juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara 

pemimpin dan bawahannya); 

3. Konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara 

individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan 

oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu 

mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena 

melanggar norma-norma kelompok; 

4. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi 

pertentangan kepentingan antar kelompok; 

5. Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk 

persaaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. 

 

Sedangkan Mastenbroek (1996: 191), menyebutkan jenis-jenis konflik 

sebagai berikut : 

1. Konflik-Konflik Instrumental 

Hal ini yang dipermasalahkan adalah tujuan-tujuan dan cara-cara di 

samping penentuan struktur dan prosedur-prosedur supaya dapat 

memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Konflik-konflik ini 

mengandung “zakelijk” (tidak pribadi) dan mengarah kepada tugas. 

Dapat mengambil banyak bentuk prioritas-prioritas yang tak jelas atau 

tidak cukup dimufakat prioritas-prioritasnya. Saling salah mengerti, 
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saling menggunakan bahasa yang berlainan, tak cukup kemampuan 

berkomunikasi. Prosedur-prosedur tak memadai untuk menangani 

masalah-masalah tak cukup saling bertukar pendapat dan saling 

menyesuaikan diri. 

2. Konflik-Konflik Sosial-Emosional 

  Jenis konflik-konflik ini muncul jika identitas sendiri menjadi 

masalah. Ia mengandung kandungan emosi yang kuat. Konflik ini 

bertalian dengan citra diri yang dimiliki orang, (pra) sangka yang 

bertalian dengannya dan masalah diterima dan kepercayaan. Rasa-rasa 

terikat dan identitas dengan kelompok-kelompok, lembaga-lembaga 

dan lambang-lambang tertentu seringkali menjadi taruhan di  samping 

sistem-sistem nilai yang dianut.  

  Konflik-konflik ini juga dapat bertalian dengan cara bagaimana orang-

orang menangani hubungan-hubungan pribadi. Maka masalahnya 

adalah cara bagaimana orang-orang saling mendekati dan saling 

berekasi. Ini bisa disertai perasaan-perasaan yang sangat negatif. 

3. Konflik-Konflik Kepentingan 

Konflik ini pokoknya adalah ketegangan-ketegangan yang muncul 

pada waktu membagi barang-barang langka. Ini biasanya menyangkut 

harta, uang, ruang, dan wewenang. Selalu saja dalam organisasi 

orang-orang mengembangkan pandangan tajam tentang posisi pihak 

sendiri-sendiri terhadap pihak lain. Apakah ini menjadi lebih kuat atau 

lemah ? Apakah kemungkinan berpengaruh, wewenang, dan paket 

tugas pihak sendiri bertambah atau berkurang ?. Konflik-konflik 
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kepentingan berkaitan dengan penyelamatan atau kekuatan posisi 

sendiri dengan menuntut bagian yang wajar dari kue yang ada bagi 

pihak sendiri. 

 

Menurut Djuhandar (2005: 161), berbagai macam jenis konflik yang ada 

di dalam masyarakat antara lain : 

1. Konflik-Konflik Rasial 

Secara mendasar kita harus membedakan konflik rasial “vertikal” dari 

konflik rasial “horizontal”. Konflik “vertikal” terjadi antara kelompok 

rasial yang dominan, yang bertempat tinggal di atas tanggal sosial, 

dengan kelompok raisal yang diperintah dan bertempat di bawahnya. 

Contohnya dari konflik ini adalah konflik antara orang kulit putih 

dengan orang kulit hitam di negara-negara jajahan.  

Di dalam konflik rasial “horizontal”, kedua ras bertentangan satu sama 

lain yang tidak berada dalam hubungan dominan bawahan, tempatnya 

pada tingkat yang berbeda dalam tangga sosial yang sama, seperti 

kelas-kelas sosial. Contohnya dari konflik ini adalah konflik antara 

suku-suku di beberapa negara di Afrika. 

 

2. Konflik Antara Kelompok-Kelompok Horizontal 

Di dalam konflik antara kelompok-kelompok horizontal, sebagaimana 

halnya di dalam konflik antara kelompok vertikal, kelompok-

kelompok yang lebih rendah menginginkan kesamaan sosial yang 

berarti pembagian horizontal dari masyarakat. 
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Diantara kelompok horizontal ini, antaginism berkembang, banyak 

yang bercorak politik, yaitu dengan tujuan merebut kekuasaan atau 

keuntungan yang berasal dari kekuasaan. Antagonisme tertentu 

dikalangan kelompok-kelompok horizontal kurang lebih menjadi 

tameng bagi antagonism dari jenis yang lain seperti konflik kelas. 

Konflik antara kelompok horizontal memainkan peranan penting di 

dalam perkembangan antagonisme politik. 

 

3. Konflik Antara Kelompok-Kelompok Teritorial 

Kebanyakan komunitas manusia dibagi-bagi lagi menjadi kelompok-

kelompok teritorial, bangsa-bangsa di dalam masyarakat internasional, 

provinsi, daerah dan distrik di dalam bangsa-bangsa, seksi atau komite 

di dalam asosiasi. Meskipun kelompok-kelompok teritorial ini tidak 

sama dalam ukuran dan kekuasaan, pada umumnya sama dari titik-

titik legal atau teoritis. 

 

Menurut Surbakti (1999 : 153), konflik dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu:  

1. Konflik Positif 

Konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya 

disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati 

bersama dengan konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-

lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan 

rakyat, pengadilan, pemerintahan, pers, dan forum-forum terbuka 

lainnya. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah 
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kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan 

contoh konflik positif.  

2. Konflik Negatif 

Konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang 

biasanya disalurkan melalui cara-cara non-konstutisional, seperti 

kudeta, separatism, terorisme, dan revolusi. Apabila mayoritas 

masyarakat memandang lembaga dan struktur yang ada tidak 

mencerminkan kepentingan umum maka konflik yang disalurkan 

melalui mekanisme politik justru dipandang sebagai konflik negatif. 

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dijelaskan di atas dapat penulis 

simpulkan, bahwa jenis konflik dalam penelitian ini adalah konflik antara 

kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan 

kepentingan antar kelompok. Konflik instrumental merupakan jenis 

konflik dalam konflik ini karena yang dipermasalahkan adalah tujuan-

tujuan dan cara-cara di samping penentuan struktur dan prosedur-

prosedur supaya dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Diketahui 

dalam konflik ini menghasilkan dua struktur kepengurusan yang berbeda 

berdasarkan hasil musyawarah nasional yang dilaksanakan pada tempat 

dan tanggal yang berbeda sehingga memicu semakin panasnya konflik 

partai Golkar. Selain itu konflik ini merupakan konflik yang negatif 

karena dapat mengancam eksistensi suatu partai, terlebih partai Golkar 

sering mendapatkan prestasi yang baik dalam dunia perpolitikan. 
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3. Penyebab Konflik 

 

Menurut Rauf (2001: 49), mengemukakan bahwa konflik terjadi karena 

adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber–sumber posisi yang 

langka (resource and position scarity). Konflik terjadi karena adanya 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat untuk 

memerebutkan barang-barang pemenuh kebutuhan yang terbatas. Sama 

halnya dengan sumber-sumber posisi, kedudukan atau jabatan juga 

langkah dalam masyarakat. Kedudukan sebagai penguasa negara, 

merupakan bahan rebutan diantara anggota-anggota masyarakat yang 

menghasilkan konflik.  

 

Sumber konflik menurut Suporahardjo (2005: 71), menyatakan adanya 

perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara 

obyektif memang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran 

antara lain perbedaan persepsi, perbedaan pengetahuan, perbedaan tata 

nilai, perbedaan kepentingan, dan perbedaan pengakuan hak kepemilikan 

(klaim).  

 

Menurut (Wirawan, 2010), konflik  dapat terjadi karena keterbatasan 

sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi yang tidak baik, keragaman 

sosial, perlakuan yang tidak manusiawi, sebagaimana nampak pada 

diagram berikut ini. 
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Gambar 1. Diagram Sumber Konflik 

 

Menurut Duverger (2003 : 49-50) dalam bukunya Sosiologi Politik, 

menyatakan bahwa penyebab konflik yaitu :  

1. Sebab-Sebab Individual 

Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompetisi atau 

selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain, hal ini dapat 

menyebabkan apabila orang yang memunyai ciri-ciri seperti ini selalu 

terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. 

 

Keterbatasan Sumber Perlakuan Tidak 

Manusiawi 

SUMBER KONFLIK 

Tujuan Yang Berbeda 

Interdependensi Tugas 

Keragaman Sistem 

Sosial 

Komunikasi Yang 

Tidak Baik 

Sistem Imbalan Yang 

Tidak Layak 

Deferensi Organisasi Ambiguitas 

Yurisdikasi 

Pribadi Orang 
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2. Sebab-Sebab Kolektif 

Penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari 

interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik 

ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari 

luar yang dianggap mengencam kelompoknya. 

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas dapat penulis simpulkan, 

bahwa yang menjadi penyebab suatu konflik terjadi itu cukup banyak dan 

di setiap konflik tentunya berbeda-beda. Akan tetapi dalam penelitian ini 

yang menjadi penyebab konflik adanya sebab-sebab individu maupun 

sebab-sebab kolektif seperti, pribadi setiap individu yang berbeda, 

komunikasi yang tidak baik, maupun tujuan yang berbeda. Selain itu 

penyebab lain juga karena terjadinya interaksi sosial antara anggota-

anggota kelompok maupun antar kelompok yang ada. 

 

4. Resolusi Konflik 

 

Konflik merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

organisasi jika organisasi ingin terus hidup dan tumbuh, karena konflik itu 

sendiri sulit untuk dihindari dalam proses kehidupan. Maka tugas untuk 

memanajemen konflik merupakan tugas yang berat dan sulit bagi para 

pemimpin. 

Menurut Hani T. Handoko (1999: 352) dalam bukunya Dasar-Dasar 

Manajemen dan Operasi, ada tiga metode penyelesaian konflik yang sering 

digunakan, yaitu :  
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1. Dominasi dan Penekanan 

Dominasi dan penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu: 

a. Kekerasan, yang bersifat penekanan otokratik; 

b. Penenangan, merupakan cara yang lebih diplomatis; 

c. Penghindaran, dimana manajer menghindari untuk mengambil 

posisi yang tegas; 

d. Aturan mayoritas, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar 

kelompok dengan melakukan pemungutan suatu melalui prosedur 

yang adil. 

 

2. Kompromi 

 

Melalui kompromi, manager atau pemimpin mencoba menyelesaikan 

konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk kompromi meliputi: 

pemisahan, dimana pihak-pihak yang sedang bertentangan dipisahkan 

sampai mereka mencapai persetujuan; artibrasi (perwasitan), dimana 

pihak ketiga diminta pendapat; kembali keperaturan yang berlaku, 

kembali pada peraturan dan ketentuan yang berlaku yang memutuskan 

untuk menyelesaikan konflik; dan penyuapan, dimana salah satu pihak 

menerima kompensasi dalam pertukaran untuk tercapainya 

penyelesaian konflik. 
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3. Penyelesaian Masalah Integratif 

 

a. Konsensus, dimana pihak-pihak yang sedang bertentangan bertemu 

bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka, dan 

bukan kemenangan sesuatu pihak; 

b. Konfrontasi, dimana pihak-pihak yang saling berhadapan 

menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain, dan 

dengan kepemimpinan yang terampil dan kesedian untuk menerima 

penyelesaian, suatu penyelesaian konflik yang rasional sering dapat 

dikemukakan; 

c. Penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi, dapat juga menjadi 

metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama. 

Sedangkan menurut Kartono  (2009: 254-257),  manajemen konflik dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Membuat standar-standar penilaian; 

2. Menemukan masalah-masalh kontroversial dan konflik-konflik; 

3. Menganalisis situasi dan mengadakan evaluasi terhadap konflik; 

4. Memilki tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan koreksi 

terhadap penyimpangan dan kesalahan-kesalahan. 

Menyelesaikan suatu konflik bukanlah hal yang mudah, karena konflik 

membutuhkan penanganan yang serius agar konflik tersebut dapat tuntas 

sampai ke akar permasalahannya. Setidaknya terdapat lima strategi dalam 

menangani konflik, yaitu : 
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1. Kolaborasi (Kerjasama) 

Gaya ini menangani konflik dengan cara sama-sama menang. Gaya ini erat 

kaitannya dengan metode memecahkan persoalan dan paling efektif untuk 

persoalan yang komplek. Strategi ini mendorong orang untuk berfikir 

kreatif. Salah satu kelebihan gaya ini adalah orang berusaha mencari 

berbagai alternatif; 

2. Mengikuti Kemauan Orang lain 

Gaya  ini disebut juga placating (memuaskan). Gaya ini menilai orang lain 

lebih tinggi dan memberikan nilai rendah pada diri sendiri. Strategi ini 

juga berusaha menyembunyikan perbedaan yang ada antara pihak-pihak 

terlibat dan mencari titik-titik persamaan;  

3. Mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri) 

Gaya ini menekankan pada kepentingan diri sendiri. Pada gaya ini 

kepentingan orang lain tidak diperlihatkan sama sekali. Strategi ini akan 

efektif bila keputusan perlu segera diambil atau jika persoalan yang 

diambil tidak penting. Namun strategi ini efektif jika ada perbedaan besar 

dalam tingkat pengetahuan yang dimiliki; 

4. Menghindari 

Pada dasarnya gaya ini adalah melemparkan masalah padaorang lain atau 

mengenyampingkan masalah. Orang yang menggunakan gaya ini 

cenderung menarik diri dari persoalan yang ada dan membiarkan orang 

lain untuk menyelesaikannya; 
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5. Kompromi 

Gaya ini berorientasi pada jalan tengah. Gaya ini sangat efektif bila kedua 

belah pihak sama-sama benar akan tetapi menghasilkan penyelesaian yang 

keliru bila salah satu pihak salah. Gaya ini cocok untuk persoalan yang 

komplek atau bila kekuasaan berimbang  

 

5. Dampak Konflik 

 

Menurut (Fisher, 1964: 60) menyatakan, suatu konflik tidak selalu 

berdampak negatif tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif. 

Dampak positif dari suatu konflik yaitu : 

1. Konflik dapat memerjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum 

tuntas; 

2. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat; 

3. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara kelompok; 

4. Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu 

ataupun kelompok; 

5. Konflik juga dapat memunculkan kompromi baru. 

Dampak negatif dari suatu konflik yaitu sebagai berikut : 

1. Keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok; 

2. Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih 

tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang; 

3. Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok; 
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4. Munculnya dominasi kelompok yang menang dan kelompok yang 

kalah. 

Berdasarkan pendapat yang dijelaskan di atas, dalam penelitian ini konflik 

internal partai Golkar dapat diketahui memiliki dampak negatif yang 

cukup besar untuk perkembangan partai Golkar ke depannya. Keretakan 

hubungan dan persatuan kelompok sudah terlihat jelas sekarang ini di 

dalam partai Golkar. Munculnya dominasi kelompok yang menang dan 

kelompok yang kalah yang berdampak negatif pun akan membawa 

kerusakan di dalam partai Golkar. Selain itu dampat juga berdampak 

terhadap eksistensi partai Golkar. 

 

6. Konflik Internal  

Menurut Azar dan Brown (dalam Jemadu 2008: 204-205), menjelaskan 

sebab-sebab konflik internal. Sebab–sebab utama dalam faktor-faktor 

politik : 1. Lembaga politik yang diskriminatif ; 2. Ideologi nasional yang 

ekslusif;  3. Politik antar-kelompok ; 4. Politik elit. Adapun sebab-sebab 

pemicu dalam faktor-faktor politik : 1. Transisi politik ; 2. Ideologi 

ekslusif yang semakin berpengaruh ; 3. Persaingan antar kelompok yang 

semakin tajam ; 4. Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam. 
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C. Tinjauan Tentang Partai Politik 

 

1. Pengertian Partai Politik 

 

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 

tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik, Pasal 1 Ayat 1, yaitu “Partai politik adalah organisasi yang 

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak  dan cita-cita untuk 

memerjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serata memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Menurut Friedrich (dalam Budiarjo 2008: 404) menyatakan, partai politik 

adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 

merebut atau memertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi 

pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada 

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.  

 

Menurut Soltau (dalam Mirriam Budiarjo 2008: 405) menyatakan, partai 

politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, 

yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan 

memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan mengusai 

pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. 
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Menurut Sartori (dalam Anthonius P. Sitepu 2012: 189) dalam bukunya 

Studi Ilmu Politik menurutnya, bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan 

umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk dapat menduduki 

jabatan publik. 

Menurut Heywood (2010 : 272-273), menyatakan bahwa, partai politik 

juga bisa diartikan sekelompok orang yang terorganisir, bertujuan untuk 

mendapat kedudukan melalui cara pemilihan umum serta bisa juga 

menggunakan cara yang lain, partai politik juga bisa menyusahkan 

kelompok tertentu yang menjadi perbedaan antara partai politik dan 

kelompok-kelompok yang memunyai kepentingan.  

Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara partai politik dengan 

kelompok lain diantaranya : 

a. Partai politik bertujuan memeroleh kekuasaan atau jabatan politik 

dalam pemerintahan dengan cara pemilihan umum; 

b. Partai politik terorganisir dan terkoordinir secara resmi dan formal 

dalam pemilihan menggunakan berbagai macam cara; 

c. Partai politik secara formal menggunakan fokus permasalahan yang 

lebih luas, yang ditempatkan di kawasan politik pemerintahan, 

partai kecil bagaimanapun lebih fokus terhadap permasalahan kecil 

atau sedikit; 
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d. Bermacam-macam kekuasaan partai politik tergabung dalam 

pembagian politik, secara fakta partai politik menggunakan 

identitas ideologi.   

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan, bahwa partai 

politik adalah sekelompok orang yang telah terorganisir, yang dalam hal 

ini memiliki tujuan yang sama, berkumpul dan menjadi satu untuk 

mencapai tujuan tertentu. Organisasi yang bertujuan untuk memeroleh 

kekuasaan politik dan menguasai pemerintahan melalui pemilihan umum 

maupun cara-cara yang lainnya. Selain itu memanfaatkan kekuasaannya 

untuk memilih melaksanakan kebijaksanaan umum mereka dan 

kepentingan-kepentingan tertentu. 

 

2. Fungsi Partai Politik 

 

 

Menurut Rabi’ah (2010 : 29) menyatakan bahwa, partai politik memiliki 

beberapa fungsi, yaitu :  

a. Sebagai sarana komunikasi politik, yang mana fungsi ini sangat 

dibutuhkan oleh setiap kelompok organisasi partai politik, khususnya 

ketika menghadapi pemilu. 

b. Sebagai sarana sosialisasi politik, seorang calon akan mendapatkan 

pengakuan yang baik dari masyarakat apabila mampu bersosialisasi 

dengan baik, begitupun dengan kelompok atau anggota partai lainnya, 

dan ini merupakan salah satu cara untuk mencapai kekuasaan  
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c. Sebagai sarana pengangkatan anggota politik, yaitu untuk membentuk 

kader politik yang militan. 

d. Sebagai sarana pengatur konflik, yaitu menyelesaikan segala bentuk 

konflik yang terjadi di sebuah negara atau daerah.  

 

Menurut Subakti (1999: 117-121) mengemukakan bahwa fungsi partai 

politik yang sering diamati dan dikaji oleh pemikir diantaranya : 

a. Sarana sosialisasi politik 

Hal ini partai politik berfungsi sebagai pembentuk sikap dan orientasi 

politik para anggota atau kelompok masyarakat, dan kegiatan ini juga 

bisa dilakukan dengan cara mendidik masyarakat agar memahami 

politik baik dengan pendidikan formal maupun non formal, agar 

masyarakat memunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai 

yang dipilih; 

b. Sarana komunikasi politik 

Hal ini partai politik berfungsi sebagai proses pemberitahuan tentang 

politik dari pemerintah kepada rakyat dan dari rakyat kepada 

pemerintah agar sama-sama saling mengetahui, sehingga pada konteks 

ini partai politik menjadi komunikator; 

c. Sarana rekrutmen politik 

Hal ini partai politik berfungsi sebagai upaya partai politik dalam 

rekrutmen atau merekrut untuk mendudukan kader ke dalam parlemen 

yang menjalankan peran legilisasi dan koreksi maupun ke dalam 

lembaga-lembaga pemerintahan dan untuk merekrut atau menarik 

individu masyarakat menjadi kader partai tersebut; 
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d. Sarana partisipasi politik 

Hal ini partai politik berfungsi dalam kegiatan atau keikutsertaan warga 

negara dalam proses pembuatan atau penentuan kebijakan serta ikut 

dalam penentuan pemimpin negara, dan kegiatan tersebut berupa 

tuntutan, kritik, menentang maupun mendukung pemimpin tersebut; 

e. Sarana pemadu kepentingan  

Hal ini partai politik berfungsi sebaagai pemadu dan penampung dari 

kepentingan yang berbeda-beda melalui analisis, dan perbedaan 

kepentingan tersebut menjadikan jalan alternatif guna kebijakan umum, 

kemudian diperjuangkan dalam proses pelaksanaan keputusan politik; 

f. Sarana pengendalian politik 

Hal ini partai politik berfungsi sebagai pengendalian sebuah konflik 

dengan cara menampung dan memadukan dari kedua belah pihak, 

berdialog dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, kemudian 

menampung dan memadukan serta berdialog dengan pelaku konflik, 

lalu masalah tersebut diproses di dalam musyawarah badan perwakilan 

rakyat untuk menentukan atau menghasilkan keputusan politik; 

g. Sarana kontrol politik 

Hal ini partai politik berfungsi sebagai pengontrol pemerintah bilamana 

suatu saat pemerintah melakukan kesalahan serta penyimpangan dalam 

menjalankan roda pemerintahan.  

    

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan, bahwa 

dalam hal menjalankan fungsi-fungsi partai politik yang lebih diutamakan 

adalah rekrutmen politik dalam hal ini seperti diketahui massa pendukung 
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partai itu lebih diutamakan. Perolehan suara terbanyak dalam hal ini 

menjadi faktor yang diutamakan setiap partai, sehingga fungsi-fungsi yang 

lain belum dapat berjalan dengan maksimal. Terlebih dalam hal fungsi 

sarana pengendalian politik, dalam hal ini banyak partai politik yang tidak 

dapat menjalankan fungsi pengendaliannya, yang berakibat perpecahan 

ketika terjadinya konflik dalam partai. 

 

 

3. Tipologi Partai Politik 

 

 

Menurut Surbakti (1992: 121), mengemukakan tentang tipologi partai 

politik adalah merupakan sebuah partai politik berdasarkan kriteria 

tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis 

sosial dan tujuan. Ramlan Surbakti akan menguraikan sejumlah tipologi 

partai politik menurut kriteria tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Asas dan Orientasi 

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik di klasifikasikan 

menjadi tiga tipe yaitu, partai politik pragmatis, partai politik 

dokriner, dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis 

adalah partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan 

yang tidak terikat pada suatu ideologi tertentu. Partai politik 

dokriner adalah partai politik yang memiliki sejumlah program dan 

kegiatan yang kongkret sebagai wujud dan penjabaran ideologinya. 

Partai politik kepentingan adalah partai politik yang di bentuk dan 

dikelola berdasarkan kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, 
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etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin 

berpartisipasi dalam pemerintahan. 

2. Komposisi dan Fungsi Anggota 

Komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik digolongkan 

menjadi dua yaitu, partai massa dan partai kader. Partai massa 

adalah partai politik yag mengandalkan massa sebanyak-

banyaknya. Partai kader merupakan partai politik yang 

mengandalkan kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan disiplin 

anggota sebagai sumber kekuatan utama partai. 

3. Basis Sosial dan Tujuan 

Basis sosial dan tujuannya, partai politik di bagi menjadi empat tipe 

partai yaitu : 

a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam 

masyarakat seperti kelas atas, menengah, ke bawah; 

b. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari pemeluk agama 

tertentu seperti Islam, Hindu, Budha, Khatolik, Kristen, dan 

Konguchu; 

c. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kalangan 

kelompok kepentingan tertentu seperti pengusaha, buruh, petani 

dan lain-lain; 

d. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kelompok 

budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan dari daerah 

tertentu.   



34 

 

Tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak. Macam-macam 

klasifikasi tipe partai politik tersebut diakibatkan dari sejumlah sudut 

pandang para ahli yang berbeda-beda. Katz (dalam Basri, 2011: 122) 

mengemukakan ada lima tipe partai politik yaitu: 

1. Partai Elit 

Partai tipe ini berbasis lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi 

basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada 

hubungan bawahan dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, 

elit yang duduk di kepemimpinan partai ini memiliki status 

ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan 

pada pemimpin-pemimpin fraksi dan elit politik biasanya terbentuk 

di dalam parlemen; 

 

2. Partai Massa 

Partai tipe ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, 

tetapi kerap tersingkirkan oleh kebijakan negara. Partai ini kerap 

memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. 

Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu seperti 

“orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama, loyalitas partai lebih 

didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau 

kebijakan. 
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3. Partai Catch All 

Partai tipe ini hampir sama dengan partai massa. Namun, berbeda 

dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial 

tertentu, Partai Catch All mulai berfikir bahwa dirinya mewakili 

kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai tipe ini berorientasi 

pada pemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti 

isu di setiap kampanye Partai Catch All juga sering disebut sebagai 

Partai Electoral Profesional atau Partai Rational Efficient.   

4. Partai Kartel 

Partai tipe ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau 

anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di 

tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan-

pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang 

cukup untuk bertahan, dalam partai kartel, ideologi, janji, pemilu, 

basis pemilih sudah hampir sudah tidak memiliki arti lagi. 

 

5. Partai Integratif. 

Partai tipe ini berasal  dari konflik sosial tertentu yang mencoba 

untuk melakukan mobilisasi politik dalam kegiatan partai. Mereka 

membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok, mereka juga 

berusaha membangun simpati dari setiap pemilih dan membuat 

mereka menjadi anggota partai. Sumber keuangan mereka adalah 

dari iuran anggota dan dukungan dari simpatisannya. Mereka 

melakukan propoganda yang dilakukan anggota secara sukarela, 

berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial. 



36 

 

4. Konflik Internal Partai  

 

 

Proses sosial di dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat 

dan persaingan di antarawarga masyarakat atau golongan-golongan 

merupakan hal yang wajar. Perbedaan pendapat dan persaingan itu sering 

kali mengakibatkan konflik, bahkan mengakibatkan terjadi perpecahan. 

Terkadang konflik yang tadinya bersifat internal berakibat menjadi konflik 

yang besar dan diketahui banyak publik, serta merugikan bagi orang yang 

terlibat dalam konflik internal tersebut maupun yang tidak tau apa-apa. 

 

Kutipan skripsi oleh Muhammad (1999: 37), Synder memandang bahwa 

konflik yang terjadi dalam internal suatu partai politik disebabkan 

persoalan pembatasan posisi yang dapat diisi dalam suatu sistem. 

Tentunya, makin sedikit posisi yang bisa diisi, tingkat persaingan untuk 

mendapatkannya makin tinggi pula. Akibatnya semakin tajam pula tingkat 

konflik diantara individu atau kelompok untuk merebut posisi atau 

sumber-sumber tersebut. Artinya apabila sumber-sumber tersebut tidak 

seimbang dengan kondisi anggota/kelompok masyarakat yang ada dan 

menginginkan sumber-sumber itu, maka kemungkinan berkembangnya 

suatu konflik yang semakin besar. 

 

Beberapa dari pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat penulis 

simpulkan tentang definisi atau konsep dari konflik internal partai sebagai 

berikut pertentangan, perdebatan atau persaingan untuk memengaruhi, 

mendapatkan dan/atau memertahankan nilai-nilai baru, ide atau pemikiran 

yang dimiliki di dalam sebuah organisasi partai politik yang terdiri dari 
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pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yang bersaing untuk 

memeroleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang 

memunyai pandangan yang berbeda bahkan sama. 

 

5. Eksistensi Partai Politik 

 

Eksistensi partai politik dalam sistem politik ditentukan oleh jumlah suara 

yang diperoleh pada pemilihan umum. Partai politik memerjuangkan 

untuk memeroleh suatu dari masyarakat dalam pemilu untuk memeroleh 

eksistensinya. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum adalah 

sebuah keputusan bagi seseorang apakah akan menggunakan hak pilihnya 

atau tidak dan akan memilih partai yang mana. Dari sudut pandang pilihan 

rasional pemilih pertimbangan untuk kedepannya baik atau buruknya 

dalam membuat keputusan untuk partai politik atau kandidat yang akan 

dipilih. 

 

Menurut Randall dan Svasand (2002: 13-14) dalam jurnalnya Partry 

Institusional in New Democracies, Party Politic menyatakan, ada empat 

kriteria untuk mengukur eksistensi partai politik yaitu:  

1.  Derajat Kesisteman  

Derajat kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai 

politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, 

persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

partai politik. Selain itu bagaimana dengan kepengurusan partai pada 

saat terjadi konflik yang di alami perpecahan terjadi atau tidak. Derajat 
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kesisteman suatu partai politik dapat dilihat dari asal usul partai politik 

tersebut. 

 

2.  Identitas Nilai 

 

Identitas nilai merupakan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik 

menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak 

hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai 

politik tetapi juga tampak pada basis sosial atau golongan masyarakat 

memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi 

orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai politik 

tersebut. 

 

Indikator derajat identitas nilai suatu partai politik dapat dilihat dari 

bagaimana hubungan partai dengan kelompok masyarakat tertentu, 

apakah partai politik tersebut mendapatkan pendangan buruk dari 

kelompok tertentu ataupun partisipan partai. 

 

 

3.  Derajat Otonomi 

 

 

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan 

berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan 

sumber otoritas yaitu penguasa, pemerintah maupun dengan sumber 

dana seperti pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar, dan 

sumber dukungan massa yaitu organisasi masyarakat. Pola hubungan 

suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa hubungan 
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ketergantungan kepada aktor luar, hubungan itu bersifat saling 

tergantung dan hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan 

kepada partai. 

 

4. Pengetahuan Publik  

 

Pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah 

keberadaan partai politik itu telah tertanam bayangan masyarakat 

seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Yang menjadi isu utama di 

sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik 

umumnya, tetapi tentang kiprah masing-masing partai politik tersebut 

bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah 

tertanam pada pola pikir masyarakat seperti dimaksudkan partai politik 

tersebut itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di 

masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya.   

 

 

D. Kerangka Pikir 

 
 

Partai politik menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang 

partai politik. pasal 1 ayat 1, yaitu “Partai Politik adalah organisasi yang 

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak  dan cita-cita untuk 

memerjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serata memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Partai politik di Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal. Seperti diketahui 

konflik internal tentunya akan sering terjadi dalam perjalanan suatu 

organisasi, karena organisasi merupakan lahan potensial bagi tumbuhnya 

konflik. Hal ini mengingat bahwa partai polittik merupakan organisasi 

yang  memunyai baris masa yang sangat besar. 

 

Partai Golkar merupakan salah satu besar di Indonesia, partai yang telah 

memeroleh prestasi yang baik namun tidak dapat dielakkan konflik 

internal pun menimpa partai ini. Konflik yang disebabkan oleh elit-elit 

partai golkar itu sendiri yang akhirnya konflik Partai Golkar sekarang 

menjadi terbelah dua kubu yaitu antara kubu Partai Golkar Abu Rizal 

Bakrie dan kubu Partai Golkar Agung Laksono.  

 

Perpecahan dan konflik internal Partai Golkar pun kian memuncak dan 

diketahui banyak publik akibat terselenggarannya dua Musyawarah 

Nasional (Munas) di dalam tubuh Partai Golkar. Munas yang satu 

berlangsung di Bali dan  yang satu berlangsung di Jakarta, munas partai 

golkar  terjadi di tempat dan waktu yang berbeda serta memberikan hasil 

struktur kepengurusan yang berbeda.  

 

Implikasi atau dampak dari konflik yang terjadi tentunya sangat besar 

untuk Partai Golkar itu sendiri, baik dalam hal menjalankan kegiatan 
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internal maupun eksternal partai. Bahkan dampak dari konflik tersebut 

akan merambat terhadap ke kinerja maupun kepengurusan yang ada 

daerah-daerah, serta tidak menutup kemungkinan timbul konflik dan 

perpecahan yang dibawa dari pusat tehadap kepengurusan daerah. 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang  terkena dampak 

dari pusat yang menimbulkan konflik internal partai di Dewan Pimpinan 

Partai (DPD). Akibat keluar dan disebarkannya Surat Keputusan mengenai 

perbedaan kepengurusan berdasarkan Surat Kepengurusan dari kubu Partai 

Golkar Abu Rizal Bakrie dan Surat Kepengurusan dari kubu Partai Golkar 

Agung Laksono. Hal ini yang memicu terjadinya konflik internal partai 

golkar di DPD Golkar Lampung. 

 

Konflik internal partai politik Golkar baik di tingkat Dewan Pimpinan 

Pusat (DPP) yang  berdampak ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai 

Golkar di Provinsi Lampung tentunya hal ini berpengaruh dalam eksistensi 

Partai Golkar. Selanjutnya dalam hal menjaga eksistensi Partai Golkar 

merupakan suatu tantangan untuk partai tersebut, mengingat Partai Golkar 

merupakan partai besar dan sudah meraih prestasi yang baik di dalam 

ranah perpolitikan di Indonesia.  

 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk mengetahui bagaimana 

implikasi dari konflik internal partai Golkar terhadap DPD partai Golkar 

Provinsi Lampung adalah teori eksistensi partai politik. Teori eksistensi 

partai politik digunakan penulis dalam penelitian ini karena dalam hal ini 

implikasi yang ditimbulkan itu terasa hingga kepada kepengurusan yang 
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berada di daerah. Selain itu penulis beranggapan teori eksistensi yang 

dikemukakan oleh Randall dan Svasand memiliki nilai-nilai yang sesuai 

dalam penelitian ini. 

 

Teori eksistensi partai politik  yang dikemukakan oleh Randall dan 

Svansand memiliki empat kriteria untuk mengukur eksistensi partai politik 

yaitu:  

1. Derajat Kesisteman 

Berdasarkan hal ini untuk mengukur eksistensi partai politik dengan 

menggunakan derajat kesisteman. Cara mengukurnya adalah melihat 

dari konflik yang terjadi dalam hal penyelesaiannya melihat apakah 

sesuai dengan aturan, peraturan, prosedur, dan mekanisme yang 

disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 

Rumah Tangga (ART). Selain itu bagaimana dengan kepengurusan 

partai pada saat terjadi konflik yang di alami perpecahan terjadi atau 

tidak. 

 

 

2. Identitas Nilai 

 

Berdasarkan hal ini untuk mengukur eksistensi partai politik 

menggunakan identitas nilai partai politik. Partai politik tentunnya 

memiliki identitas nilai sebagai ideologi atau platform partai, termasuk 

partai Golkar memiliki identitas nilai yang dijadikan sebagai orientasi 

kebijakan dan tindakan partai politik. Terjadinya konflik dalam partai 

Golkar, apakah berimplikasi terhadap identitas nilai partai untuk 



43 

 

mengukur implikasinya dilihat berdasarkan terganggu atau tidaknya 

identitas nilai yang dianut partai Golkar. 

 

3. Derajat Otonomi 

 

Berdasarkan hal ini untuk mengukur eksistensi partai politik 

menggunakan derajat otonomi. Derajat otonomi dalam konflik partai 

politik yang digunakan untuk melihat implikasi dari konflik tersebut 

adalah ada atau tidaknya campur tangan pihak luar dalam konflik yang 

terjadi dalam partai. Termasuk konflik dalam partai Golkar terjadi 

pengaruh dari luar atau tidak. 

 

4. Pengetahuan Publik 

 

 

Berdasarkan hal ini untuk mengukur eksistensi partai politik 

menggunakan pengetahuan publik. Publik mengetahui konflik yang 

terjadi dalam partai politik, tentunya hal tersebut dapat mengurangi 

rasa simpati publik terhadap partai dan dapat berimplikasi terhadap 

partisipan politik partai tersbut berkurang. Oleh karena itu, bagaimana 

pengetahuan publik terhadap konflik partai Golkar dijadikan untuk 

mengukur implikasi dari konflik.  

 

Adapun untuk memermudah dan memerjelas penulis dalam melakukan 

penelitian maka penulis menggambarkan dengan kerangka pikir. Kerangka 

pikir dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir 
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