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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir yang anggota-

anggotanya memunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan

kelompok ini adalah untuk memeroleh kekuasaan politik dan berusaha untuk

merebut kedudukan politik (biasanya dengan melalui cara konstitusional)

melalui program-programnya. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan

yang dikemukakan 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.

Keberadaan partai politik dalam sebuah tatanan pemerintahan dianggap

sangat penting, karena adanya partai politik menjadi salah satu sarana bagi

rakyat yang bernaung di suatu negara yang merdeka, partai politik menjadi

wadah aspirasi rakyat yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat

melalui wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai politik. Pernyataan ini

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Anthonius (2012: 188), yang

menyatakan bahwa partai politik merupakan representation of ideas yang

harus ada dalam sistem politik modern yang demokratis. Partai politik
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sebagai organisasi yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal

dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga.

Partai politik memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan melalui cara-cara

politik, cara-cara politik digunakan untuk memeroleh dukungan rakyat, karena

hanya dengan dukungan rakyat suatu partai politik akan mampu mencapai

tujuan awal yakni menguasai pemerintahan. Hal ini sependapat dengan yang

dikemukakan Neuman (Rahman, 2007: 102) yang mendefinisikan bahwa

partai politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk

menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan

dengan suatu golongan-golongan lain yang memunyai pandangan berbeda.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik

adalah kumpulan orang-orang yang memiliki nilai dan cita-cita yang sama,

terorganisir, dan memiliki tujuan yang sama untuk meraih kekuasaan politik

dalam pemerintahan.

B. Tinjauan Tentang Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan ketidaksepahaman komunikasi yang terdapat dalam

sebuah organisasi antara dua pihak yang saling tidak sepaham dalam hal

nilai dan tujuan antar anggota organisasi yang menimbulkan

pertentangan, hal ini sependapat dengan yang dikemukakan Luthans.

(Wahyudi, 2011: 17) yang mengartikan konflik merupakan

ketidaksesuaian nilai dan tujuan antara anggota organisasi. Lebih lanjut

dikemukakan oleh Luthans (Wahyudi, 2011: 17), perilaku konflik
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dimaksud adalah perbedaan kepentingan atau minat, perilaku kerja,

perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas

organisasi

Keberadaan konflik dalam sebuah organisasi tidak dapat dihindarkan,

dengan kata lain konflik selalu hadir dan tidak dapat dielakkan. Biasanya

dalam sebuah organisasi memiliki basis massa yang besar, basis massa

yang besar dalam organisasi selalu beragam dan hal itu sering

menimbulkan pertentangan dan perbedaan nilai maupun tujuan dari

masing-masing anggota organisasi. Sependapat dengan yang

dikemukakan Cummings, (Wahyudi, 2011: 17) mendefinisikan konflik

sebagai suatu proses interaksi sosial dimana dua orang atau lebih, atau

dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau

tujuan mereka.

Perbedaan pendapat menyebabkan adanya perselisihan dan pertentangan

antara dua pihak atau dua kelompok dalam masyarakat yang nantinya

karena faktor perbedaan nilai dan tujuan dari kedua belah pihak

menimbulkan pihak-pihak yang bertentangan berusaha saling

menghalangi pihak lain untuk mencapai tujuan masing-masing, senada

dengan pendapat Dubrin (Wahyudi, 2011: 17) mengartikan konflik

mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat

meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam

pencapaian tujuan.
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Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa konflik

merupakan keadaan yang saling tidak sepaham antara yang satu dengan

yang lainnya baik dari segi tujuan, nilai ataupun dalam hal yang ingin

dicapai. Dari hal-hal yang tidak sepaham itulah yang menyebabkan

adanya pertentangan antara kedua belah pihak, karena saling

bertentangan maka tujuan yang akan dicapai organisasi pun bisa

terhambat.

2. Proses Terjadinya Konflik

Menurut (Wirawan 2010: 67) semenjak merdeka, bangsa Indonesia

mengalami konflik politik secara terus menerus. Konflik politik adalah

pengumpulan kekuatan untuk memeroleh kekuasaan dan penggunaan

kekuasaan untuk mencapai tujuan atau merealisasikan ideologi. Jadi

konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang

terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan

yang sama padahal jumlahnya terbatas dan menggunakan kekuasaan

untuk mencapai tujuan dan ideologinya .

Konflik merupakan proses yang berawal dari adanya sesuatu yang

menyebabkan terjadinya konflik objek konflik sampai terjadinya solusi

(Wirawan, 2010: 123) . Fase-fase tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Penyebab Konflik
Fase ini, menjelaskan proses penyebab konflik terjadi.

b. Fase Laten Atau Fase Tidak Terlihat
Fase laten, menerangkan bahwa penyebab konflik telah ada.
Perbedaan pendapat telah terjadi, saling bebeda tujuan dan saling
terkait. Akan tetapi, pihak-pihak yang terlibat konflik diam saja dan
belum mengekspresikannya. Masing-masing pihak mungkin belum
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menyadari terjadinya konflik, masih menahan diri, atau
menganggap hal tersebut sebagai konflik.

c. Fase Pemicu
Fase ini, menjelaskan bahwa salah satu pihak atau kedua belah
pihak telah mengekspresikan pertentangan mereka. Ekspresi itu
merupakan kejadian pemicu (triggering event) memicu terjadinya
konflik secara terbuka. Ekspresi pertentangan dalam konflik berupa
sikap, perilaku, dan dengan menggunakan kata-kata lisan atau
tertulis. Pengekspresian ini membuat konflik menjadi terbuka dan
menyadarkan masing-masing pihak akan terjadi konflik. Dialog
mengenai konflik mulai terjadi. Masing-masing pihak mencari asal-
usul konflik, menentukan posisinya dalam konflik, dan menentukan
strategi untuk menghadapi lawan konfliknya.

d. Fase Eskalasi
Jika fase pemicu konflik tidak terselesaikan, konflik semakin lama
akan semakin membesar. Perbedaan pendapat makin menajam
sehingga masing-masing pihak yang terlibat konflik mengalami
frustasi karena tidak dapat mencapai tujuannya akibat terhalang
oleh lawan konfliknya. Konflik pada awalnya merupakan konflik
dalam organisasi atau konflik interpersonal. Kemudian, konflik ini
berubah menjadi konflik personal diantara individu atau kelompok
yang menjadi aktor dalam politik.

3. Penyebab dan Sumber Konflik

Setiap manusia memiliki perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan,

sikap, bakat, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, minat maupun

kebutuhan. Organisasi sebagai kumpulan individu tidak terlepas dari

persoalan konflik dalam mencapai tujuan. Karena itu agar konflik dapat

berdampak positif bagi kelangsungan hidup orgnisasi harus dikelola

secara baik dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Wirawan (2010:7) dalam bukunya juga mengungkapkan beberapa

sumber penyebab konflik antara lain:

1. Keterbatasan Sumber
Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang
diperlukan untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu
menimbulkan terjadinya kompetisi diantara manusia untuk
mendapatkan sumber yang diperlukan dan hal ini sering
menimbulkan konflik;
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2. Tujuan yang Berbeda
Seperti yang dikemukakan oleh Hocker  dan Wilmot dalam
(Wirawan, 2010:8), konflik terjadi karena pihak-pihak yang
terlibat memunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi
karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk
mencapainya berbeda;

3. Komunikasi yang Tidak Baik
Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik
dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan
konflik, misalnya distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan
bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh
pihak-pihak yang melakukan komunikasi;

4. Beragam Karakteristik Sistem Sosial
Di Indonesia, konflik dalam masyarakat sering terjadi karena
anggotanya memunyai karakteristik yang beragam: suku,
agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola
hidup yang esklusif satu sama lain yang menimbulkan konflik.

5. Pribadi Orang
Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah
menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berfikiran
negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling
benar, kurang dapat mengendalikan emosi, dan ingin menang
sendiri. Sifat-sifat seperi itu mudah untuk menyulut konflik jika
berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang tidak dapat
membedakan posisinya sebagai pejabat dalam organisasi dengan
posisinya sebagai individu atau pribadi.

6. Kebutuhan
Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau
memunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang
terbatas jumlahnya. Kebutuhan itu merupakan pendorong
terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan
atau terlambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

7. Perasaan dan Emosi
Orang juga memunyai perasaan dan emosi yang berbeda.
Sebagian orang mengikuti perasaan dan emosinya saat
berhubungan dengan sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat
dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional
(irasional) saat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dan
emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan menentukan
perilakunya saat terlibat konflik.
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Berdasarkan faktor-faktor penyebab konflik yang dikemukakan oleh para

ahli, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali hal yang dapat menjadi

penyebab konflik. Perlu adanya toleransi antar individu agar penyebab-

penyabab konflik di atas dapat diminimalisir sehingga tercipta kehidupan

yang harmonis.

C. Kerangka Pikir

Konflik merupakan satu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan

sehari-hari, konflik juga sering muncul dalam sebuah organisasi, salah satu

organisasi yang sering menghadapi konflik adalah partai politik. Setiap

organisasi maupun partai politik pasti memiliki permasalahan yang beragam,

karena tidak ada satu orang pun yang memiliki sifat dan karakter yang sama

dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, sebuah organisasi atau partai pasti

memiliki perbedaan pendapat dari masing-masing kader partai. Tidak dapat

dipungkiri bahwa perbedaan pendapat akan menjadi salah satu penyebab

munculnya pertentangan dari masing-masing kader partai, yang nantinya akan

berimbas pada terhambatnya pencapaian tujuan partai

Sama halnya dengan partai Golongan Karya, partai ini tidak dapat

menghindari konflik yang juga tengah melandanya. Khususnya pada Dewan

Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung yang berkonflik dengan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan

Heru Sambodo.
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Konflik antara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung

dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bandar Lampung

Pimpinan Heru Sambodo. Konflik dilatarbelakangi karena adanya berbagai

faktor yaitu faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sejalan dengan itu

penulisan ini berusaha melihat dan mencari tahu kronologi dan faktor

penyebab apa saja yang melatarbelakangi 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.

Penulisan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam kronologis 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, yang sebenarnya disebabkan karena

pribadi yang memengaruhi kelompok atau kelompok yang memengaruhi

pribadi. Untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat bagan

kerangka pikir sebagai berikut.:
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Partai Golongan Karya
(Golkar)

Konflik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi
Lampung dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai
Golkar Kota Bandar Lampung Pimpinan Heru Sambodo

Konflik partai
memengaruhi pribadi

Konflik pribadi
memengaruhi partai

1. Proses terjadinya konflik : penyebab konflik, fase laten,
fase pemicu, fase eskalasi.

2. Faktor penyebab konflik: Keterbatasan sumber, Tujuan
yang berbeda, Komunikasi yang tidak baik, Beragam
karakteristik sistem sosial, Pribadi orang , Kebutuhan,
Perasaan dan emosi


