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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah alat perjuangan masyarakat untuk menduduki

pemerintahan, dimana anggota-anggotanya terorganisir dan terbentuk dari

pandangan mengenai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Salah satu indikator

dari negara demokrasi adalah partai politik dan pemilu. Keberadaan partai

politik sangat penting untuk memerjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini

senada dengan yang diungkapkan Budiardjo (Rahman, 2007: 102) partai

politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya

memunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini

adalah memeroleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui

cara-cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang

mereka miliki.

Partai politik terbentuk karena adanya ideologi yang sama, namun dalam

pelaksanaannya, ideologi yang sama tidak cukup untuk membentuk sebuah

partai. Hal tersebut terjadi karena sesungguhnya di dalam sebuah partai masih

terdapat perbedaan orientasi, cita-cita, nilai dan kehendak masing-masing

individu. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam

tubuh partai yang saat ini banyak terjadi. Konflik tidak bisa dihindarkan

karena sejauh berdirinya sebuah partai pasti terdapat kepentingan-
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kepentingan pribadi yang berbeda satu sama lain seperti yang diungkapkan

Mitchell, dkk (Wahyudi, 2011: 17), menjelaskan bahwa konflik atau

pertentangan pada kondisi tertentu mampu mengidentifikasi sebuah proses

pengelolaan lingkungan dan sumber daya tidak berjalan secara efektif,

memertajam gagasan, bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman.

Pertentangan kepentingan diantara anggota organisasi atau dalam komunitas

masyarakat merupakan suatu kewajaran. Kemudian dalam kehidupan yang

dinamis antar individu dan antar komunitas, baik dalam organisasi maupun di

masyarakat yang majemuk, konflik selalu terjadi manakala sering berbenturan

dengan kepentingan.

Hal di atas menjelaskan konflik menjadi salah satu karakteristik dalam

kehidupan manusia yang sudah ada sejak dahulu sampai era globalisasi

sekarang ini yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Konflik

menjadi suatu hal yang menarik jika dibandingkan dengan bahasan lainnya

dalam politik, karena pada umumnya politik itu sendiri adalah konflik atau

paling tidak politik itu senantiasa berkaitan erat dengan konflik, karena sifat

yang berbeda-beda tersebut yang memicu timbulnya pertentangan. Hal ini

disebabkan adanya suatu keadaan kebutuhan ataupun kehendak yang ingin

coba dipenuhi. Konflik ada disetiap bidang kehidupan manusia, ketika adanya

kesenjangan yang memunculkan permasalahan, yang tidak dapat terelakkan

lagi, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya.

Aldag, R. J, dkk (Wahyudi, 2011: 18) secara tegas mengartikan bahwa

konflik adalah ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu atau
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kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu

pencapaian tujuan. Maka dari itu, konflik timbul karena satu pihak mencoba

untuk merintangi atau mengganggu pihak lain dalam usahanya mencapai

suatu tujuan.

Brown (Jemadu 2008: 204) menyatakan bahwa konflik internal adalah

konflik yang hanya dapat dijelaskan oleh satu faktor dan variabel. Adanya

penekanan pada pengaruh kebijakan dan perilaku kader pemimpin sebagai

pemicu timbulnya konflik internal, akan tetapi Brown tidak membantah

mengenai faktor-faktor struktural, politik, ekonomi, budaya dan konseptual

yang juga dapat membawa pengaruh konflik. Brown lebih berpandangan

bahwa faktor perilaku pemimpin adalah hal yang paling berpengaruh untuk

konflik internal.

Sejalan dengan itu pula konflik partai politik merupakan hal yang dapat

ditemukan ketika dalam organisasi terdapat kondisi yang berubah, karena

partai politik itu sendiri terorganisir dalam organisasi yang basis massanya

sangat besar. Kemungkinan adanya konflik internal dengan berjalannya

organisasi akan timbul ketika organisasi tersebut sudah tidak sejalan,

sehingga partai politik dikatakan tidak memiliki keutuhan internal ketika

terdapat perbedaan ideologi dan paham yang berbeda antar anggota partai.

Adanya permasalahan di dalam partai seperti ini yang kemudian dapat

menghambat kinerja partai politik tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan

tujuan partai politik yaitu tercapainya visi dan misi dari partai bukan

kepentingan politik kader partai.
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Pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa konflik dapat timbul

dalam organisasi sebagai hasil dari adanya masalah terkait komunikasi,

pribadi ataupun dari struktur organisasi. Seperti halnya di dalam partai

politik, dimana adanya keterbatasan ataupun kesalahan dalam menjalankan

organisasi yang tidak mampu memertahankan jalannya organisasi tersebut.

Bahkan kekuasaan sekalipun tidak dapat memengaruhinya untuk tetap ada di

dalam organisasi partai politik yang saat ini banyak terjadi konflik internal

partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari

beberapa contoh kasus konflik internal partai yang bermula dari konflik partai

pusat yang berimbas ditingkat daerah dan salah satu daearah yang juga di

terpa konflik internal partai yang bersumber dari pusat adalah Provinsi

Lampung. Beberapa diantara partai yang diterpa konflik internal partai yang

ada di Provinsi Lampung antara lain:

Konflik internal partai yang pertama terjadi di tahun 2014 di Dewan

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) Kabupaten

Pesawaran dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Lampung.

Konflik internal partai ini bermula pada pernyataan Supriyadi selaku Ketua

DPC Hanura Pesawaran yang diberhentikan, yang menuding DPD tidak tahu

aturan. Supriyadi menolak pemberhentiannya selaku ketua DPC Hanura

Pesawaran dan juga menolak pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) yang baru

karena menurut Supriyadi hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme.

Supriyadi menegaskan, bahwa pemberhentian seorang Ketua DPC ada juklak

dan juknisnya. Supriyadi juga menegaskan akan terus melawan terhadap

keputusan DPD atas pemecatannya sebagai Ketua DPC Hanura Pesawaran.
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Supriyadi juga akan memertanyakan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) Hanura, terkait pelaksanaan musdalub. Sementara itu,

Koordinator Daerah (Korda) DPP Partai Hanura untuk Lampung, Edwar

Marpaung mengatakan, ia sudah investigasi, ada konflik yang cukup fatal

yang terjadi di Provinsi Lampung ini. (http://www.beritanda.com/index.

php/nasional/politik/4371-konflik-internal-partai-hanura-lampung-kian-

memanas di akses pada Senin 10 Mei 2015)

Kasus konflik internal partai yang kedua yang terjadi di Provinsi Lampung

adalah pada tahun 2014, terjadi konflik internal partai pada Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) konflik internal yang terjadi pada Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) terjadi karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pusat yang memunyai dua kubu kepemimpinan, yakni kubu Surya Darma Ali

dan kubu Emron Pangkapi, yang berimbas pada terpecahnya Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW) Lampung dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

juga memiliki dua kubu. (http://otentiklampung.com/dpc-dan-dpw-ppp-

lampung-desak-dpp-adakan-mukhtamar/ di akses pada Senin, 11 Mei 2015).

Kasus konflik internal yang ketiga yakni konflik internal Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) konflik internal PKB di Lampung di tahun 2009, konflik

terjadi karena adanya dua kepemimpinan di tingkat pusat yang berimbas

kepada DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) PKB di Lampung. Menurut

Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainuddin konflik internal Partai

Kebangkitan Bangsa terjadi akibat ulah para kader yang masih bisa dirusak

oleh pihak eksternal karena tidak menghendaki PKB menjadi solid dan besar.
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Sehingga memunculkan adanya dua kubu PKB tingkat pusat yakni kubu

Muhaimin Iskandar dengan Ali Masykur Musa, ternyata berimbas cukup

serius dan berdampak buruk bagi partai itu di Lampung. (http://m.inilah.

com/news/detail/37094/konflik-pkb-berimbas-ke-lampung diakses pada

Senin 11 Mei 2015)

Melihat beberapa contoh konflik internal yang terjadi di tubuh partai politik

adalah gejala dari dinamika politik yang akhir-akhir ini terjadi baik dari pusat

maupun daerah, seperti konflik internal yang terjadi di Partai Golkar.

Berdasarkan berita yang dikutip dari sumber berita menerangkan bahwa:

Kisruh di tubuh Partai Golkar antara kubu Ketua Umum DPP hasil
Munas Bali, Aburizal Bakrie, dengan Ketua Umum DPP hasil
Munas Ancol, Agung Laksono, turut berdampak kepada
perseteruan Heru Sambodo dengan ayahnya, Dianis Thabranie.
Heru merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Bandar
Lampung. Sejak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
mengeluarkan surat yang mengesahkan Golkar pimpinan Agung
Laksono, Heru terpaksa meninggalkan pilihan politik bapaknya
yang berkiblat kepada kubu Ical.
Heru mengambil pilihan berbeda. Atas sikapnya ayahnya itu,
Agung Laksono pun menghadiahi Heru kursi empuk DPD I
Lampung. Menurut DPP versi Agung, ujarnya, Ketua Umum DPD
I PG Lampung (Alzier), tidak mampu menjalankan roda organisasi
dengan baik. “Mungkin DPP melihat DPD I tidak ada program dan
grand desain untuk membesarkan partai, yang ada memecat kader
berprestasi,” katanya.
Adanya upaya 'invasi' dari sang anak, tidak membuat Alzier diam.
“Seluruh kader dan pengurus, apalagi anggota dewan dari Golkar,
tetap setia dan solid mendukung ARB,” katanya. n ed: a syalaby
ichsan.(http://www.republika.co.id/berita/koran/politik koran/15/
03/17/nlcfqz-konflik-golkar-anak-kudeta-posisi-bapak , diakses
pada selasa 12 mei 2015)

Berdasarkan kutipan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian terhadap kasus di atas. Kutipan di atas merupakan salah satu hal

yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap partai
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Golkar. Partai Golkar merupakan salah satu partai yang sangat dihormati dan

disegani oleh partai lainnya selain Partai Golkar merupakan salah satu partai

tua yang ada di Indonesia, yakni Partai Golkar bermula dengan berdirinya

Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno,

tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai

Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya,

Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah

satu organisasi peserta Pemilu. Berdasarkan sejarahnya partai Golkar telah

berdiri hampir 50 tahun.

Penelitian ini menjadi semakin manarik karena tidak banyak sesama anggota

keluarga saling berkonflik demi memerebutkan posisi tertinggi di DPD partai

Golkar Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan untuk melihat dan

memahami mengapa dan bagaimana konflik ini terjadi mengingat Alzier dan

Heru adalah ayah dan anak. Penelitian ini juga akan berusaha mencari tahu

apakah ada konflik pribadi anatara ayah dan anak ini atau murni konflik

kelompok atau partai.

Terdapat beberapa penelitian sejenis (jurnal) dengan penelitian ini, di bawah

ini akan dijabarkan beberapa contoh penelitian sejenis (jurnal) tentang konflik

internal partai sebagai berikut

1. Tulisan Luluk Rofiqotul Isyaroh Tahun 2012 dengan Judul “Konflik di

DPP PKB (Studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di DPC PKB

Kota Kediri)”, Jurnal Politik Muda, Vol 2, Nomor 1, Januari-Maret

2012, Halaman 96-106.
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Penelitian ini membahas tentang pemberhentian Ketua Umum Dewan

Tanfidz Muhaimin Iskandar yang dianggap tidak bijaksana dan sepihak.

Bahkan sikap otoriter Gus Dur sebagai ketua Dewan Syuro dianggap

menjadi penyebab konflik. Ditambah lagi dengan konflik yang terus

menerpa PKB yang dilakukan Manthori Abdul Djalil dan Alwi Shihab,

dimana setiap konflik berdampak pada keberadaan Kyai baik yang di

dalam struktur maupun di luar partai yang berimbas juga pada tingkat

kepala daerah. Perpecahan di DPP PKB berdampak pada DPC kota kediri,

yang adanya pembekuan pengurus DPC oleh kubu Gus Dur yang mana

memang satu-satunya pendiri PKB dan sebagai Ketua Umum Dewan

Syuro adalah Gus Dur.

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini

adalah teori dan konsep tentang teori penyebab konflik, menyebutkan tiga

diantaranya yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan

teori identitas, konsep partai politik dan fungsi partai politik .Selanjutnya

metode yang digunakan dalam penelitian Isyaroh adalah, menggunakan

metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa

observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah dampak konflik yang terjadi di Kota Kediri

(DPC PKB Kota Kediri) akibat terdapat dua kubu yang mengakui PKB

yaitu kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar, dalam penelitian ini

dijelaskan terjadi pergeseran pencitraan PKB di Kota Kediri, semula
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merupakan partai besar yang cukup berpengaruh di perpolitikan Indonesia

dan satu satunya wadah politik bagi para Nahdliyyin. Dari partai yang

semula dikagumi dan banyak dianut karena merupakan partai Islam yang

menerapkan demokrasi di lingkup kehidupan partai, serta partai islam

yang tidak memandang latar belakang individu maupun kelompok, dan

sangat berpaham idealis demokratis semua orang memunyai hak dan

kewajiban, meskipun dari figur partai yaitu K.H Abdurrahman Wahid

terkenal sebagai sosok orang yang sangat berani dan berbicara apa adanya,

meskipun banyak yang mencerca karena tidak terlalu menerapkan kode

etik berbicara yang baik. Dampak lain yang ditimbulkan adalah semakin

kecilnya peluang PKB untuk meraih posisi Kepala Daerah di beberapa

daerah di Indonesia, termasuk kota Kediri.

2. Tulisan Deny Rendra dan Hary Suryadi Tahun 2012 dengan Judul

“Dinamika Pergeseran Kekuasaan Politik di DPD Partai Demokrat

Provinsi Riau”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 10,

Nomer 2, Desember 2012, Halaman 67-147.

Membahas proses pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat Provinsi

Riau yang merupakan konflik murni yang dilakukan elit partai

dikarenakan ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan,

ketidakjelasan mengenai batas-batas wewenang serta akan tanggung

jawab. Kelompok-kelompok yang berkonflik tersebut merupakan

kelompok lama yang kemudian mereka fragmentasikan dalam perebutan

kekuasaan DPD Partai Demokrat Riau. Hal ini disebabkan rendah

pengaruh pemberitaan media massa terkait permasalahan yang terjadi,
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pengaruh kelompok kepentingan yang mengambil keuntungan dari

permasalahan ini serta rendahnya pembinaan dari DPP terhadap DPP-DPP

dan DPC- DPC termasuk di Riau.

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini

adalah teori dan konsep mengenai teori konflik. Konsep kekuasaan dan

konsep partai politik. Penelitian ini didesain dengan metode kualitatif dan

jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di DPD Partai Demokrat Riau.

Sumber informasi primer (informan) ditentukan dengan teknik purposive

informan dan data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik

wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelengseran ketua-ketua

DPD Partai Demokrat Riau kurun waktu 2004-2009 dan untuk mengetahui

serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelengseran

ketua-ketua DPD Partai Demokrat pada kurun waktu tersebut. Hasil

penelitian ini juga akan diketahui bahwa dinamika pergeseran kekuasaan

politik di DPD Partai Demokrat Riau merupakan murni konflik internal

elite partai. Konflik itu dapat direduksi dalam konflik antar kelompok

karena tidak terakomodirnya kepentingan elite.

3. Tulisan Suriansyah Tahun 2015 dengan Judul, “Studi Tentang Konflik

Internal Partai Kebangkitan Bangsa Menjelang Pemilu 2009 dan

Strateginya dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2014 di

Provinsi Kalimantan Timur “, Ejournal Ilmu Pemerintahan Volume 3,

Nomor 1, 2015, Halaman 495-508
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Penelitian ini membahas perjalanan politik, PKB mendapatkan begitu

banyak cobaan. Salah satunya adalah munculnya konflik di internal partai.

Salah satu konflik besar yang terjadi ialah konflik internal menjelang

pemilu tahun 2009 antara kubu KH. Abdurrahman Wahid. Penelitian ini

merumuskan permasalahan sebagai berikut, pertama, Bagaimanakah

proses munculnya konflik internal di tubuh PKB Kaltim? Kedua,

sejauhmana dampak atau akibat dari konflik internal yang terjadi di tubuh

PKB Kaltim pada pemilu 2009.? Ketiga, Bagaimanakah strategi dan upaya

PKB dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014 diProvinsi

Kalimantan Timur?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan

mengenai konflik internal di PKB Kaltim terutama hal-hal yang berkaitan

dengan proses munculnya konflik internal dalam tubuh PKB Kaltim,

dampak atau akibat dari konflik yang terjadi di internal PKB Kaltim

menjelang pemilu 2009, strategi dan upaya PKB Kaltim dalam

meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang

konflik , bentuk konflik berdasarkan Duverger (Arbit Sanit, 1982), konsep

strategi, dan konsep pemilihan umum. Jenis penelitian ini adalah

penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis

data yang digunakan adalah analisis data model siklikal. Berdasarkan hasil
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penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa konflik internal

di PKB Kaltim merupakan imbas dari konflik di pusat. Konflik itu sendiri

melibatkan dua kubu.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sejenis (jurnal) yang telah dilakukan di

berbagai daerah di Indonesia, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan

dengan rencana penelitian konflik internal partai. Persamaan penelitian yang

akan dilakukan penulis dengan penelitian sejenis lainnya yakni terdapat pada

bagian teori dan konsep dalam kerangka teori meskipun diambil dari berbagai

sumber, persamaan pada penelitian sejenis yang dilakukan Luluk Rofiqotul

Isyaroh, Deny Rendra dan Hary Suryadi , Suriansyah dengan rencana

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori konflik, dan konsep

partai politik, salah satu penelitian yang banyak memiliki kesamaan dengan

rencana penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Deny Rendra dan

Hary Suryadi. Selain persamaan pada kerangka teori penelitian, rencana

penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian sejenis lainnya

yaitu pada jenis penelitiannya. Rencana penelitian ini dan penelitian sejenis

lainnya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Selain ada persamaan antara rencana penelitian ini dengan penelitian sejenis

lainnya ada pula perbedaan yang terdapat pada rencana penelitian ini dengan

penelitian sejenis lainnya, letak perbedaan terdapat pada tujuan penelitian dan

hasil penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan Luluk Rofiqotul Isyaroh

bertujuan untuk mengetahui dampak konflik yang terjadi di Kota Kediri

(DPC PKB Kota Kediri) akibat terdapat dua kubu yang mengakui PKB yaitu
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kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar. Pada penelitian yang dilakukan

Deny Rendra dan Hary Suryadi penelitian mereka bertujuan untuk

mengetahui proses pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat Riau kurun

waktu 2004-2009 dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya pelengseran ketua-ketua DPD Partai Demokrat

pada kurun waktu tersebut. Penelitian yang dilakukan Suriansyah bertujuan

untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai konflik internal di PKB

Kaltim terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses munculnya konflik

internal dalam tubuh PKB Kaltim, dampak atau akibat dari konflik yang

terjadi di internal PKB Kaltim menjelang pemilu 2009, strategi dan upaya

PKB Kaltim dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014.

Sedangkan tujuan penelitian yang akan penulis dapatkan yakni tentang

kronologis terjadinya konflik partai, dan faktor-faktor penyebab terjadinya

konflik internal partai antara DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung dengan

DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru Sambodo.

Berdasarkan uraian di atas, rencana penelitian ini dengan penelitian sejenis

lainnya memiliki persamaan dan perbedaan, sehingga penelitian sejenis

lainnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam rencana penelitian ini,

mengingat terdapat banyak sekali persamaan khususnya pada bagian kerangka

teori dan konsep juga pada jenis metode penelitian yang digunakan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kronologis konflik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai

Golkar Provinsi Lampung dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II

Partai Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru Sambodo?

2. Apakah faktor penyebab konflik antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I

Partai Golkar Provinsi Lampung dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

II Partai Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru Sambodo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kronologis konflik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I

Partai Golkar Provinsi Lampung dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

II Partai Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru Sambodo

2. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) I Partai Golkar Provinsi Lampung Dengan Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru

Sambodo
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D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi

perkembangan ilmu pemerintahan maupun ilmu politik khususnya ilmu

yang berkaitan dengan proses konflik internal partai dan faktor penyebab

konflik internal partai.

2. Secara praktis, bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan dan rekomendasi pada DPD I Partai Golkar Provinsi

Lampung maupun DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung dalam

hal pengelolaan konflik internal partai.


