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ABSTRAK 

 

RESOLUSI KONFLIK INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  

(Studi Kasus tentang Konflik antara Komisioner dengan Sekretariat      

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam                             

Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014) 

 

Oleh  

 

ATEK LIS INDRIYANI 

 

Permasalahan internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung timbul saat 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

bendahara pilgub mundur pada tahapan pengadaan barang/jasa pilgub. Penelitian 

ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya konflik internal antara komisioner dan sekretariat KPU Provinsi 

Lampung pada pilgub Lampung 2014  (2) mengetahui dan menganalisis model 

manajemen resolusi konflik internal di KPU Provinsi Lampung pada pilgub 

Lampung 2014. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data berupa hasil wawancara dengan informan, dokumen kepustakaan dan 

hasil penelitian ilmiah. Informan dipilih dengan sengaja (purposive). Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teknik 

analisis data dengan (1) teknik reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan  (1) Faktor penyebab timbulnya konflik 

berdasarkan sumbernya terbagi atas dua faktor utama yaitu faktor eksternal 

organisasi dan faktor internal organisasi. Faktor eksternal organisasi merupakan 

faktor luar yang mempengaruhi timbulnya konflik dalam organisasi, yaitu faktor 

perintah dan tekanan gubernur yang timbul dari konflik sebelumnya antara 

gubernur dan KPU Provinsi Lampung. Sedangkan faktor internal organisasi 

adalah faktor yang telah ada dalam organisasi yang memicu terjadinya konflik 

internal, yaitu faktor kepentingan, faktor kebutuhan rasa aman, faktor 

ketidakcocokan personal dan faktor komunikasi (2) KPU Provinsi Lampung 

menggunakan metode resolusi konflik melalui cara self regulation atau 

pengaturan sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Guna menghindari konflik 

internal yang terjadi di masa mendatang, diperlukan adanya perbaikan pada (1) 

aspek keuangan, dimana untuk mengindari politisasi anggaran pilkada, dana 

pilkada sebaiknya bersumber dari dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan 

daerah dalam APBN (2) aspek kelembagaan, dimana perlu peningkatan 

kompetensi SDM KPU yang mandiri serta adanya peraturan (Standar Operasional 

Prosedur) penanganan konflik internal maupun eksternal organisasi dan (3) aspek 

hubungan personal, dimana diperlukan kegiatan yang mempererat keharmoniasan 

hubungan antar staf dan komisioner. 

 

Kata Kunci : Resolusi, Konflik, Pemilihan Gubernur Lampung 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INTERNAL CONFLICT RESOLUTION OF ELECTORAL COMMISSION  

(Research about Conflict Between Commissioner and Secretariat of 

Lampung Province Electoral Commission in Lampung 

 Governor Election 2014)  

 

By  

 

ATEK LIS INDRIYANI 

 

Internal problem in Lampung Province Electoral Commission arises when the 

Proxy of Budget User (KPA), Commitment Making Official (PPK) and Treasurer 

of governor election retreat from their position at the stage of goods/services’ 

procurement. This research aimed to (1) identify and analayze the factors that 

cause internal conflict between commissioners and secretariat of Lampung 

Province Electoral Commission on governor election 2014 (2) identify and 

analyze internal conflict resolution management model of Lampung Province 

Electoral Commission in governor election 2014. The type of research is 

descriptive with qualitative approach. Sources of data is in the form of interviews 

with informants, documents and literatures. Informants chosen deliberately. Data 

collected through in-depth interviews and literature study. Data analysis 

techniques with (1) data reduction techniques, (2) display data and (3) conclusion 

drawing. The results of research showed that (1) internal conflict in Lampung 

Province Electoral Commission was caused by two main factors; external 

organization factor and internal organization factor. External organization factor is 

the external factor  affected the emersion of conflict in organization, which is the 

instruction and pressure from the governor which arised from the previous 

conflict between governor and Lampung Province Electoral Commission. While 

the internal organization factor is the factor that has existed within the 

organization that triggered the internal conflict, which is the interest factor, safety 

needs factor, personal incompatibility factor and communication factor. (2) 

Lampung Province Electoral Commission use the conflict resolution method by 

means of self regulation without third party involvement. To avoid the internal 

conflict happen in the future, there are needs of improvement in (1) financial 

aspect: to avoid politization of budget, election funds should be sourced from 

revenue sharing between central and local governments in the Indonesian Budget 

(2) institutional aspects: enhancement competency of an independent human 

resources and the existence of regulation (Standard Operating Procedures) for 

handling the internal and external  conflict  (3) personal relationship aspect: where   

it is necessary to held an activities that streghthen hamony between staff and 

commissioner relations. 

 

Keywords : Resolution, Conflict, Lampung Governor Election 
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MOTTO 
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“Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi  

dan (tidak pula) pada dirimu sendiri  

melainkan telah tertulis dalam kitab [Lauhul Mahfuzh]  

sebelum Kami menciptakannya.  

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah  

(Kami jelaskan yang demikian itu)  

supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu,  

dan supaya kamu jangan terlalu gembira  

terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.  

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong  

lagi membanggakan diri.” 

(Q.S. Al-Hadid : 22-23) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, juga shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 

yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Tesis dengan judul “Resolusi Konflik 

Internal Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus tentang Konflik antara Komisioner 

dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada Pemilu 

Gubernur Tahun 2014)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1.  Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Prof. Dr. Sujarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas 

Lampung; 

3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing Akademik 

sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan saran 

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini; 



 

 

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 

Utama yang telah memberikan bimbingan, nasehat, saran dan pengarahan kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini;  

5. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si., selaku Penguji Utama yang telah bersedia 

meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan dan saran perbaikan kepada 

penulis, sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini; 

6. Bapak Dr. Suwondo, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu 

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung serta seluruh dosen pengajar pada 

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang 

telah memberikan ilmu, nasehat dan pengetahuan kepada penulis; 

7. KPU RI yang telah memberikan kesempatan beasiswa penuh kepada penulis,  

para komisioner dan staf KPU Provinsi Lampung yang telah bersedia meluangkan 

waktu menjadi informan penelitian ini dan seluruh komisioner serta staf KPU 

Kabupaten Pringsewu (Meri Carolina, Fatonah, Tedi, Wahir, Asri, Lola dan Okti) 

yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. 

8. Mahasiswa MIP 2015 konsentrasi tata kelola pemilu batch I (Septrianingsih, Ade 

Putra, Dhoni Rozitra, John Hitler Saragi, Ryan Yudi Andila), konsentrasi 

Otonomi Daerah dan Manajemen Pemerintahan.  

9. Bendahara Penerimaan Unila Eka Yulianti, S.E., dan Staf Administrasi FISIP 

Unila (Yeri, Reza, Febri, Andi) yang senantiasa membantu dan memfasilitasi 

penulis selama ini; 



 

 

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu; 

11. Almamater Universitas Lampung 

 

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa 

saja yang membacanya.   

 

 

Bandar Lampung, 16 Juni 2017 

Penulis, 

 

 

       Atek Lis Indriyani 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i  

  

ABSTRAK ....................................................................................................   ii 

 

ABSTRACT ..................................................................................................  iii 

 

LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................  iv 

 

LEMBAR PENGESAHAN  ........................................................................   v 

 

SURAT PERNYATAAN  ............................................................................  vi 

 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................... vii 

 

PERSEMBAHAN ........................................................................................      viii 

 

MOTTO ........................................................................................................  ix 

 

SANWACANA .............................................................................................   x 

 

DAFTAR ISI .................................................................................................  xi 

 

DAFTAR TABEL ........................................................................................      xiv 

 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................       xv   

 

DAFTAR SINGKATAN ..............................................................................      xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN  ...............................................................................      xix 

 

I. PENDAHULUAN..................................................................................   1 

A. Latar Belakang Permasalahan ............................................................         1 

B.  Rumusan Masalah .............................................................................       14 

C. Tujuan Penelitian................................................................................ 15 

D.Manfaat Penelitian .............................................................................. 15 

 

 



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA.........................................................................       16 

A. Konflik  ..............................................................................................        16 

1. Pengertian Konflik ........................................................................        16 

2. Jenis Konflik .................................................................................        18 

3. Konflik Kepentingan .....................................................................       21 

4. Penyebab Konflik ..........................................................................       22 

5. Struktur Konflik ............................................................................        28 

6. Proses Konflik ...............................................................................       29 

7. Pengaruh Konflik ..........................................................................        30 

8. Resolusi Konflik ............................................................................       31 

B. Manajemen Konflik ...........................................................................        32 

C. Kerangka Pikir dan Skema Kerangka Pikir .......................................        36 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN .......................................................... 39 

A. Tipe Penelitian ................................................................................... 39 

B. Fokus Penelitian .................................................................................       41 

C. Sumber Data dan Informan ................................................................       41 

D. Teknik Pengumpulan Data .................................................................       44 

E. Teknik Analisis Data ..........................................................................       47 

F. Pengujian Keabsahan Data .................................................................       50 

 

IV. GAMBARAN UMUM ...........................................................................       52 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................................       52 

     1. Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Lampung ...............................       52 

     2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung .............        58 

B. Gambaran Umum Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014 .........       64 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................       67 

A. DATA HASIL PENELITIAN ...........................................................       67 

1. Deskripsi Proses Pengangkatan Organisasi Pengadaan Barang/  

                 Jasa Pilgub Lampung 2014............................................................       67   

            2. Latar Belakang Konflik Eksternal  KPU Provinsi Lampung .........       76      

            3. Konflik Internal Komisioner dengan Sekretariat KPU Provinsi  

                Lampung.........................................................................................       79 

            4.  Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Internal Antara Komisioner    

                 Dan Sekretariat KPU Provinsi Lampung ......................................       92  

a. Faktor Eksternal Organisasi Penyebab Konflik Internal KPU 

Provinsi Lampung Tahun 2014 ................................................       93 

b. Faktor Internal Organisasi Penyebab Konflik Internal  KPU 

Provinsi Lampung Tahun 2014.................................................       96 

            5.  Resolusi Konflik Internal KPU Provinsi Lampung pada Pilgub  

                 Lampung 2014 ...............................................................................    106 

 

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN ....................................................    112 

1. Deskripsi Proses Pengangkatan Organisasi Pengadaan Barang/  

Jasa Pilgub Lampung 2014.............................................................     112 

            2. Latar Belakang Konflik Eksternal  KPU Provinsi Lampung .........     115     

 



 
 

 
 

            3. Konflik Internal Komisioner dengan Sekretariat KPU Provinsi  

                Lampung.........................................................................................     117 

            4.  Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Internal Antara Komisioner  

                 dan  Sekretariat KPU Provinsi Lampung .......................................    120  

a. Analisis Faktor Eksternal Organisasi Penyebab Konflik   

Internal KPU Provinsi Lampung Tahun 2014 ..........................    120 

b. Analisis Faktor Internal Organisasi Penyebab Konflik Internal   

KPU Provinsi Lampung Tahun 2014........................................     121 

            5.  Resolusi Konflik Internal KPU Provinsi Lampung pada Pilgub  

                 Lampung 2014 ..............................................................................     125 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN....................................................................      138 

     A. Simpulan ..............................................................................................      138 

     B. Saran .....................................................................................................     139 

 

DAFTAR PUSTAKA  
 

LAMPIRAN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar                 Halaman 

 

 1. Model Proses Konflik ..................................................................................    29 

 2. Kerangka Gaya Manajemen Konflik Thomas dan Kilman .........................     33 

 3. Skema Kerangka Pikir .................................................................................     38 

 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2014 ........    63 

 5. Analisis Gaya Manajemen Sekretaris dan Komisioner KPU  

     Menggunakan Kerangka Gaya Manajemen Konflik Thomas dan Kilmann.  127 

 6. Model Hubungan Organisasi antara Komisioner KPU, Sekretariat KPU  

     dan Pemerintah pada pilgub Lampung 2014 ...............................................  132 

 7. Model Hubungan Organisasi antara Komisioner KPU, Sekretariat KPU  

     dan Pemerintah saat ini.................................................................................  133 

 8. Model Hubungan Organisasi antara Komisioner KPU, Sekretariat KPU  

     dan Pemerintah yang Ideal...........................................................................   134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel                   Halaman 

 

 1. Pengaruh Positif dan Negatif dari Terjadinya Suatu Konflik ....................      30 

 2. Keterampilan yang Diperlukan untuk Menggunakan Gaya Manajemen 

     Konflik ........................................................................................................     35 

 3. Hasil Penelitian Tentang Faktor Penyebab Konflik Internal KPU Provinsi 

Lampung Tahun 2014 .................................................................................    103 

 4. Keterampilan Sekretaris dan Komisioner dalam Menerapkan Gaya  

     Manajemen Konflik.....................................................................................   126 

 5. Analisis Pengaruh Positif dan Negatif dari Konflik Internal KPU Provinsi 

Lampung ......................................................................................................   129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

AJI   : Aliansi Jurnalis Independen 

APBD   : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBN   : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

ASN   : Aparatur Sipil Negara 

Bawaslu  : Badan Pengawas Pemilihan Umum 

BPK   :       Badan Pemeriksa Keuangan 

BPKP   : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

BPP   : Bendahara Pengeluaran Pembantu 

BUN   : Bendahara Umum Negara 

CCIP   : Centre of International Crime Prevention 

DKPP   : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

DPR   :  Dewan Perwakilan Rakyat 

DPRD   : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

DPK   : Dipekerjakan 

DPT   : Daftar Pemilih Tetap 

E-KTP   :  Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

HPS   : Harga Perkiraan Sendiri 

IT   : Information and Technology 

Juklak   :   Petunjuk Pelaksanaan 

Juknis   : Petunjuk Teknis 



 
 

 
 

JPPR   :  Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat 

Keppres  : Keputusan Presiden 

KIPP   : Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum 

KKN   : Korupsi Kolusi Nepotisme 

KPPS   : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

KPU   : Komisi Pemilihan Umum 

KPU-RI  : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

KPUD   : Komisi Pemilihan Umum Daerah 

KPA   : Kuasa Pengguna Anggaran 

KPPN   : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Mendagri  : Menteri Dalam Negeri 

NTT   : Nusa Tenggara Timur 

PA   : Pengguna Anggaran 

Pansel   : Panitia Seleksi 

Parpol   : Partai Politik 

Pemda   : Pemerintah Daerah 

Pemilu   : Pemilihan Umum 

Pemilukada  : Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  

Daerah 

Perpres  : Peraturan Presiden 

Pileg : Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD,  

  DPD/Pemilihan Umum Legislatif 

Pilgub : Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 

PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum 



 
 

 
 

Plt : Pelaksana Tugas 

PPK   : Panitia Pemilihan Kecamatan 

PPK   : Pejabat Pembuat Komitmen 

PPS   : Panitia Pemungutan Suara 

PPSPM  : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

Pilgub   : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

PNS DPK  : Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan 

Pokja   : Kelompok Kerja 

RUP   : Rencana Umum Pengadaan 

Satker   : Satuan Kerja 

SDM   : Sumber Daya Manusia 

Sekjen   : Sekertaris Jenderal 

Setjen   : Sekretariat Jenderal 

SK   : Surat Keputusan 

SKPD   : Satuan Kerja Perangkat Daerah 

SMS   : Short Message Service 

SPPBJ   : Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa 

TPS : Tempat Pemungutan Suara 

ULP : Unit Layanan Pengadaan 

UUD : Undang-Undang Dasar 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Daftar Nama Informan  

Lampiran 2. Data Hasil Wawancara  

Lampiran 3. Surat Persetujuan Riset  

Lampiran 4. Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 29/Kpts/KPU-Prov- 

    008/2014 

Lampiran 5. Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 18/Kpts/Sesprov- 

008/II/2014  

Lampiran 6. Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 20/Kpts/KPU-Prov- 

      008/2014  

Lampiran 7. Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 40/Kpts/KPU-Prov- 

008/2014  

Lampiran 8. Dokumentasi Foto Wawancara dengan Informan  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari dua kamar (atau dapat juga 

disebut bicameral system), yaitu kamar anggota KPU dan kamar para elit 

birokrat. Anggota KPU dalam  menjalankan tugasnya dibantu oleh lembaga 

Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Namun para elit birokrat penyelenggara 

pemilu tersebut harus serve two master (melayani dua pimpinan), sebab di satu 

sisi ia bekerja untuk Menteri Dalam Negeri dan di sisi lain ia bekerja untuk 

anggota KPU (Mar’iyah, 2009: 239-242). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

bekerja di Setjen KPU maupun sekretariat KPU Propinsi Kabupaten/Kota pun 

terbagi atas pegawai organik dan pegawai dipekerjakan (DPK) yang berasal 

dari pegawai pemerintah daerah (pemda).  Adanya penempatan para pegawai 

DPK di sekretariat KPU ini menyebabkan adanya loyalitas ganda dimana 

kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja mereka bukan hanya kepada KPU 

tetapi juga pada instansi asal (Renstra KPU 2015-2019, 2015:28).  

 

Secara normatif, hubungan kerja anggota KPU dan sekretariat telah diatur 

dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola 

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan dijabarkan lagi 

melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah 
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diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur hubungan kerja antara KPU dengan 

sekretariat di bidang kesekretariatan.  Tujuan dari pengaturan melalui tata kerja 

ini adalah agar KPU (komisioner) dan Sekretariat memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang jelas dalam mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan dari 

semua bidang hubungan kerja yang telah ditetapkan. Dalam pengaturan 

hubungan kerja KPU dan Sekretariat pada masing-masing bidang tersebut, 

KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan sedangkan sekretariat 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dan 

dipertanggungjawabkan kembali kepada KPU melalui rapat pleno sebagai 

forum pengambilan keputusan tertinggi (Achyani, 2015:4). 

 

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu, tugas dan kewenangan Sekretariat Jenderal KPU adalah 

memfasilitasi KPU dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Tugas 

Sekretariat Jenderal KPU adalah memfasilitasi KPU menyangkut kebutuhan 

anggaran dalam kerangka besar untuk menyelenggarakan pemilu. Dukungan 

anggaran ini meliputi kebutuhan untuk logistik pemilu seperti surat suara, tinta, 

alat coblos, kotak suara, dan perlengkapan pendukung di Tempat Pemungutan 

Suara (TPS). Selain dukungan anggaran, Sekretariat Jenderal KPU juga 

memberikan dukungan teknis administratif seperti penyediaan surat-menyurat, 

staf pelaksana administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya untuk 
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membantu kelancaran pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu 

(Surbakti dan Nugroho, 2015:57). 

 

Fenomena yang terjadi adalah bahwa sering terjadi ketidakharmonisan 

hubungan kerja di hampir semua satuan kerja (satker) KPU. Hal ini 

menimbulkan konflik internal di antara para komisioner, antara staf sekretariat, 

dan antara komisioner dan sekretariat, bahkan tidak jarang kasusnya sampai ke 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehingga menyebabkan 

terganggunya tahapan pemilihan umum. Kasus yang pernah terjadi di tahun 

2012 misalnya, DKPP telah menangani kasus antara anggota komisioner KPU 

Republik Indonesia (KPU-RI) dengan sekretariat KPU-RI. Anggota KPU, Ida 

Budhiati menuding kesekjenan KPU telah membangkang dan tidak mendukung 

komisioner KPU dalam proses verifikasi administrasi partai politik (parpol), 

sehingga menyebabkan pengunduran jadwal pengumuman hasil verifikasi 

administrasi parpol. Hal ini menyebabkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan 

beberapa staf sekretariat diganti (http://nasional.sindonews.com/read/688380/ 

12/tuntaskan-konflik-internal-kpu-1352884028. Diakses 19 Oktober 2016).  

 

Konflik antara komisioner KPU dengan Sekjen KPU ini menarik perhatian 

banyak kalangan karena dianggap mengganggu kinerja KPU dan bisa 

menghambat pelaksanaan tahapan pemilu 2014. Bahkan pemerintah melalui 

Menteri Departemen Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pun turun 

tangan dengan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang 

Setyadi. Dari keterangan Sekjen KPU, diketahui bahwa telah terjadi masalah 
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komunikasi. Aparat birokrasi KPU merasa tersinggung karena komisioner 

KPU menyatakan tidak ada dukungan dari sekretariat KPU. Padahal, dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

dengan jelas ditegaskan bahwa Sekjen KPU bertanggung jawab kepada Ketua 

KPU. Dalam pandangan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih 

Untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi, konflik internal antara komisioner Sekjen 

KPU terjadi karena KPU gagal dalam membangun komunikasi dengan para 

pemangku kepentingan (stakeholder). Menurutnya, distorsi komunikasi yang 

menyebabkan disharmoni ini sudah mulai terjadi dari kesekretariatan, Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), penggiat pemilu, bahkan antara komisioner 

sendiri. Ia juga menilai, konflik antara komisioner dan Sekjen KPU 

menunjukkan para komisioner sudah tidak memiliki kewibawaan di mata 

publik. Alhasil, konflik internal KPU yang berlarut-larut ini akan mengganggu 

kinerja penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian akan sulit untuk bisa 

meyakinkan parpol, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat jika 

KPU [selama ini sebenarnya telah] bekerja dengan baik  (Fachrudin, 2013).  

 

Kasus lain yang juga pernah ditangani DKPP yaitu konflik personal antara 

anggota komisioner KPU yang juga melibatkan staf KPU Soppeng, Sulawesi 

Selatan pada tahapan pemindaian/scanning formulir-C1 pileg tahun  2014. 

Komisioner KPU Soppeng, Herlina melaporkan beberapa anggota komisioner 

lain dan staf sekretariat KPU yang dianggap telah menyalahi aturan kepada 

DKPP. Namun, justru Herlina  dipecat oleh DKPP karena telah melanggar 

kode etik penyelenggara pemilu (http://makassar.antaranews.com/berita 

/65974/dkpp-pecat-komisioner -kpu-soppeng. Diakses 19 Oktober 2016).  
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Selain itu, konflik internal juga terjadi di antara anggota komisioner KPU 

Kepulauan Sula, Maluku Utara pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 

(pilgub) tahun 2013, dimana ketua KPU Kepulauan Sula melaporkan tiga 

orang anak buahnya ke DKPP terkait pelanggaran kode etik pemilu karena 

ketiga komisioner tersebut melakukan rapat pleno penetapan hasil 

penyelenggaraan pemilu tanpa hadirnya ketua KPU Kepulauan Sula 

(http://dkpp.go.id/ index.php?a=detilberita &id =422. Diakses 19 Oktober 

2016). 

 

Konflik internal juga terjadi di Provinsi Bali pada saat penyelenggaraan pilgub 

tahun 2013. Konflik internal timbul dalam pembentukan kelompok kerja 

pengadaan barang/jasa pemerintah karena dua puluh delapan orang yang 

memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah menolak menjadi 

tim pengadaan barang/jasa di KPU Provinsi karena belum mempunyai 

pengalaman di bidang pelelangan sederhana. Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini 

juga secara mental belum siap karena pengadaan logistik pemilukada yang 

bersentuhan dengan politik (Gayatri, 2015:12). Konflik internal ini kemudian 

meluas menjadi konflik eksternal dan kasusnya pun ditangani oleh DKPP. 

 

Berbeda dengan pengalaman KPU Provinsi Bali, KPU Provinsi Lampung  

pernah mengalami konflik eksternal yang justru memicu timbulnya konflik 

internal. Pada tanggal 9 April 2014 KPU Provinsi Lampung telah menggelar 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Lampung periode 2014-2019 

yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif (pileg) 2014. 
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Penyelenggaraan pilgub ini telah diwarnai oleh konflik antara Gubernur 

Lampung dan KPU mengenai penetapan jadwal pilgub.  Berdasarkan hasil 

penelitian Alvindra (2015:176-177) terdapat empat faktor penyebab konflik 

dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019, yaitu: 

a. Faktor ketidakpercayaan, dimana KPU Lampung yang menganggap 

Gubernur Lampung ingin mempersulit KPU karena kurang puas dengan 

kinerja KPU Tahun 2008 yang mempermasalahkan kemenangannya, 

sedangkan Gubernur Lampung menginginkan pergantian anggota KPU 

sebelum dilaksanakan pilgub karena dianggap ditunggangi kepentingan. 

Gubernur Lampung menganggap KPU Lampung memaksakan kehendak 

dengan tetap melakukan penjadwalan serta tahapan pilgub di tahun 2013 

padahal Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyatakan bahwa mereka 

tidak mempunyai anggaran untuk hal tersebut 

b. Faktor kepentingan, dimana Gubernur Lampung menganggap KPU 

Lampung berkepentingan untuk memperpanjang masa jabatan, sedangkan 

KPU Lampung menganggap bahwa Gubernur Lampung mempunyai 

kepentingan ingin mengganti anggota KPU Lampung yang masih 

menjabat. Gubernur ingin anaknya Rycko Menoza maju menjadi calon 

gubernur tetapi masa jabatan Rycko Menoza baru berakhir tahun 2015 

sehingga Sjachroedin tidak ingin ketika masa jabatanya belum berakhir 

sudah ada gubernur terpilih pengganti dirinya, gubernur tidak ingin pemilu 

dilaksanakan oleh KPU sekarang dan Gubernur ingin menjegal langkah 

Herman H.N. dalam pilkada. 



7 
 

 

c. Faktor komunikasi, dimana Gubernur Lampung menganggap KPU tidak 

berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Lampung agar DPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada 

Gubernur Lampung tentang akhir masa jabatan sehingga KPU menetapkan 

jadwal secara sepihak dan memulai tahapan tanpa dimulai dengan adanya 

surat pemberitahuan DPRD 

d. Faktor legal formal, dimana KPU berpegang pada Surat Edaran Mendagri 

yang menginginkan pilkada dipercepat, UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 

86 dan UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 233 sedangkan Gubernur Lampung 

menganggap KPU tidak konsisten dalam memegang pedoman yang ingin 

dipakai untuk memajukan pilgub ke tahun 2013 dan kedudukan surat 

edaran lebih rendah dari undang-undang. 

 

Konflik eksternal yang dihadapi oleh KPU Propinsi Lampung tersebut secara 

tidak langsung berimplikasi kepada loyalitas para staf sekretariat KPU 

Provinsi Lampung yang sebagian besar merupakan pegawai DPK dari 

pemerintah daerah Provinsi Lampung. Pada satu sisi para pegawai DPK ini 

memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada KPU dan di sisi lain harus 

tunduk kepada instansi asal (pemda). Permasalahan internal mulai timbul saat 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

bendahara pilgub mundur pada tahapan pengadaan barang/jasa pilgub. 

Mundurnya Peturun sebagai Sekretaris KPU Provinsi Lampung yang menjabat 

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); mundurnya Yuridulloh sebagai 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan mundurnya Erlangga sebagai  
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bendahara hibah pilgub KPU Lampung 2014 telah mempengaruhi proses 

tender logistik pilgub pada waktu itu. Karena tidak adanya KPA, PPK, dan 

bendahara pilgub, berdasarkan rapat pleno KPU dan sekretariat KPU maka 

Nanang Trenggono, Ketua KPU Provinsi Lampung ditetapkan sebagai KPA 

sekaligus PPK pada pengadaan barang/jasa pilgub Lampung tahun 2014 

(http://www.antaralampung.com/berita/272562/kpu--bendahara-baru-bekerja-

mulai-hari-ini. Diakses 26 April 2016).  

 

Fenomena konflik internal antara anggota komisioner KPU dan elit birokrat 

merupakan hal yang sering terjadi dan menjadi hal yang biasa bagi setiap 

satuan kerja (satker) KPU baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 

Seperti halnya konfik internal di KPU Provinsi Lampung pada pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur tahun 2014 yang melibatkan komisioner dan 

sekretariat KPU. Konflik internal ini merupakan fase penting dalam 

perkembangan organisasi KPU karena benturan kepentingan yang terjadi 

dalam tubuh KPU dapat saja melemahkan peran KPU sebagai penyelenggara 

pilgub atau juga sebaliknya dapat semakin memperkuat hubungan kerja yang 

sinergis antara komisioner dan sekretariat KPU. 

 

 

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai fenomena konflik 

yang terjadi di KPU antara lain : 

1. Tesis Alvindra dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 

2015 dengan judul “Analisis Fungsi Akomodasi dan Tata Kelola KPU 
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Lampung Dalam Mengelola Konflik Pada Pemilihan Gubernur Lampung 

Periode 2014-2019”. 

Tesis tersebut menganalisis dan membahas fungsi tata kelola dan 

akomodasi KPU Lampung dalam menangani konflik tentang penetapan 

waktu pelaksanaan pilgub dengan Gubernur Lampung. Teori yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori penyebab konflik dari 

Fisher, dkk, dalam Gatara dan Said (2007:183) yaitu teori hubungan 

masyarakat, teori  negosiasi prinsip dan  teori  kebutuhan  manusia. 

Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus dan 

explanatory research. Hasil dari penelitian Alvindra tersebut 

menyimpulkan bahwa : (1) terdapat empat faktor penyebab konflik dalam 

pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 yaitu faktor 

ketidakpercayaan, faktor kepentingan, faktor komunikasi dan faktor legal 

formal, (2) implikasi konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur 

Lampung periode 2014-2019 menimbulkan implikasi positif dan implikasi 

negatif, (3) fungsi akomodasi dan tata kelola yang diselenggarakan KPU 

Lampung sudah dapat mengelola konflik dengan baik pada pemilihan 

Gubernur Lampung tahun 2013. Perbedaan mendasar dari tesis Alvindra 

dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian 

tersebut hanya berfokus kepada konflik eksternal KPU Lampung dengan 

Gubernur Lampung, sedangkan penelitian ini dimaksudkan untuk 

menganalisis konflik internal  yang dialami KPU Provinsi Lampung pada 

pengadaan logistik pilgub 2014. Sedangkan metode penelitian ini juga 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  
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2. Tulisan Gayatri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

Bali tahun 2015 dengan judul “Konflik Kekuasaan dalam Anggaran 

Pemilukada Provinsi Bali”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.1 

(2015). Hal 111-142. 

Penelitian Gayatri bertujuan mengungkap konflik kekuasaan dalam 

anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Provinsi Bali. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan dialog 

dengan partisipan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori 

konflik Dahrendorf. Teori konflik Dahrendorf (1959) dalam Gayatri 

(2015:121) menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat 

disebabkan oleh adanya kekuasaan dari golongan yang berkuasa (super 

ordinate) kepada golongan yang tidak berkuasa (sub ordinate). Konflik 

pemilukada terjadi diantara eksekutif, legislatif dan KPU Provinsi Bali. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa konflik anggaran pemilukada 

terjadi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

pertanggungjawaban anggaran. Penelitian tersebut juga membahas 

mengenai konflik internal yang terjadi diantara komisioner dan sekretariat 

KPU Provinsi Bali dalam pengadaan logistik. Konflik internal ini serupa 

dengan yang telah dialami oleh KPU Provinsi Lampung pada pilgub 2014. 

 

3. Tulisan Febriyana Tri Achyani, Frans Gana dan Petrus Kase dari Program 

Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Kupang 

Nusa Tenggara Timur tahun 2015 dengan judul “Efektivitas Hubungan 

Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
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Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Kebijakan dan  Administrasi Publik 

(JKAP), Volume 19 No.1-Mei 2015. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif 

kualitatif dengan menggambarkan hubungan kerja yang terjadi pada 

lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur antara 

anggota komisioner dengan sekretariat berdasarkan fakta yang tampak 

atau  sebagaimana adanya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas 

hubungan kerja komisioner dengan sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pelaksanaan tugas 

organisasi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa : (1) 

komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok memiliki peranan 

yang sangat penting dalam mendukung efektifitas hubungan kerja (2) 

sember daya manusia sekretariat KPU NTT dari sisi jumlah sudah 

memadai, namun dari sisi kualitas masih membutuhkan peningkatan 

melalui pendidikan dan pelatihan yang intens (3) sarana hubungan kerja 

sebagai faktor yang ikut menentukan efektifitas hubungan kerja pada KPU 

Provinsi NTT belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme 

hubungan kerja yang diatur dalam tata kerja (4) pola hubungan kerja yang 

dilembagakan dengan pola kelompok kerja/pokja belum sepenuhnya 

menjamin efektifitas proses kerja untuk mencapai tujuan pelaksanaan 

kegiatan kelembagaan (5) Efektifitas hubungan kerja sekretariat dan 

komisioner KPU Provinsi NTT dalam penyelenggaraan kegiatan baik pada 

tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan-kegiatan pascapemilu 
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belum sepenuhnya mempedomani hubungan kerja sebagaimana yang 

diatur dalam regulasi yang mengatur tentang tata kerja (6) divisi yang 

dibentuk sebagai kelengkapan KPU Provinsi NTT belum sepenuhnya 

menjalankan tugas dan fungsi seperti supervisi dan monitoring terhadap 

pengelolaan kegiatan pada sekretariat, serta pelaporan secara periodik 

yang menjadi kewenangan sekretariat terhadap perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan belum berjalan sesuai waktu yang diatur 

dalam tata kerja. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian 

tersebut hanya membahas efektifitas hubungan kerja komisioner dan 

sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa membahas konflik 

internal yang mempengaruhi hubungan kerja tersebut, sedangkan 

penelitian ini membahas mengenai konflik yang terjadi di antara 

komisioner dan sekretariat KPU Provinsi Lampung pada penyelenggaraan 

pilgub. 

 

4. Tulisan Ikhsan Darmawan yang berjudul “ Bentuk Resolusi Konflik dalam 

Pilkada : Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara”. Politika. 

Jurnal Ilmu Politik  Vol.1 No.1 Tahun 2010. Hal 63-83. 

Tulisan Ikhsan  Darmawan membahas tentang resolusi konflik dalam 

pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara dimana kedua 

daerah tersebut mengalami penundaan dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah. Teori yang digunakan dalam tulisan Darmawan adalah teori 

resolusi konflik menurut Harjana (1994:49) dalam Darmawan (2010:69) 
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yaitu competiting dan dominating, collaborating dan confronting, 

compromising dan negotiating, avoiding, accommodating dan obliging. 

Sedangkan dalam tulisan ini juga digunakan metode resolusi konflik 

menurut Wirawan (2010:177) yaitu pengaturan sendiri oleh pihak-pihak 

yang terlibat konflik (self regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga 

(third party intervention).  

 

5. Tulisan Andi Ali Armunanto dari Program Studi Ilmu Politik Universitas 

Hasanuddin Makassar yang berjudul “Potensi Konflik pada Pemilihan 

Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013”. The Politics : 

Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 1, No.1, 

January 2015. 

Penelitian Andi Ali Armunanto bertujuan untuk mengetahui bentuk 

potensi konflik yang terjadi dan menjelaskan faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya konflik pemilukada di Kota Makassar. Penelitian 

tersebut mengunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

terjadinya konflik yaitu faktor sosiologis dan faktor institusional. Salah 

satu faktor institusional yang diteliti adalah KPU sebagai penyelenggara 

pemilu yang dianggap justru menjadi pemicu terjadinya konflik terutama 

karena tidak adanya keterbukaan informasi (Armunanto, 2015:32). 

Penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab 

konflik politik yang terjadi pada saat pemilukada Kota Makassar tahun 

2013. Tulisan tersebut tidak membahas tentang konflik internal dalam 
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tubuh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dianggap menjadi pemicu 

konflik. Sedangkan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang 

faktor-faktor penyebab konflik internal KPU yang berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan pilgub Lampung 2014 yang pada setiap pelaksanaan 

tahapannya juga membutuhkan keterbukaan informasi bagi publik. 

 

Permasalahan mengenai konflik internal yang terjadi antara KPU dan 

Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada pilgub Lampung 2014 sangat menarik 

untuk diteliti. Pertama, konflik internal ini terjadi dalam organisasi KPU yang 

merupakan lembaga negara yang berwenang melaksanakan suksesi politik 

melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini berarti kajian konflik 

internal dalam organisasi KPU termasuk ke dalam ranah ilmu politik dimana 

lembaga birokrasi tidak lepas dari kepentingan politik. Kedua, KPU Provinsi 

Lampung telah mengalami konflik eksternal dengan Gubernur Lampung yang 

menjabat pada waktu itu sehingga mempengaruhi internal organisasi KPU 

dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pilgub Lampung tahun 

2014. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor penyebab konflik internal antara komisioner dan 

sekretariat KPU Provinsi Lampung pada pilgub Lampung 2014? 

2. Bagaimana model manajemen resolusi konflik internal di KPU Provinsi 

Lampung pada pilgub Lampung 2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik 

internal antara komisioner dan sekretariat KPU Provinsi Lampung pada 

pilgub Lampung 2014. 

2. Mengetahui dan menganalisis model manajemen resolusi konflik internal di 

KPU Provinsi Lampung pada pilgub Lampung 2014. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh diharapkan 

dapat memperluas wawasan dan pengetahuan empirik peneliti mengenai 

penerapan manajemen konflik internal  KPU dalam hubungannya dengan 

tata kelola dan manajemen pemilu.  Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi Komisi Pemilihan Umum dengan 

memberikan  model manajemen konflik internal yang efektif dalam 

menyelesaikan konflik  tanpa melibatkan pihak eksternal. 

2. Manfaat Akademis 

Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab konflik internal serta model 

resolusi konflik pada lembaga KPU, maka dapat diperoleh informasi 

ilmiah sebagai sumbangan pemikiran terhadap kajian ilmu politik 

khususnya mengenai konflik internal dalam organisasi birokrasi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Konflik 

1. Pengertian Konflik  

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang 

memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam 

perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di 

dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Konflik mengandung 

pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan 

pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, 

individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan 

pemerintah. Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau 

mempertahankan nilai-nilai (Surbakti, 1992 :149).  

 

Konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan 

pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam 

upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan 

yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah (Surbakti, 1992 : 151). Wirawan 

(2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang 

diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung 

mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik 
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yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik juga dapat diartikan sebagai 

situasi dimana satu “pihak” atau lebih (yang terdefinisi atau terstruktur)  

merasa memiliki tujuan yang saling bertentangan. Setiap konflik terdiri 

atas tiga komponen : ketidaksesuaian tujuan, sikap dan perilaku. Teori 

conflict behaviour ini dikemukakan oleh Mitchel (1981:17) dalam Jolle 

Demmers (Theories of Violent Conflict, 2012:5) : 

A conflict is „any situation in which two or more “parties” 

(however defined or structured) perceive that they possess 

mutually incompatible goals‟. Any conflict consists of three 

component parts: goal incompatibility, attitudes and behaviour. 

 

Handoko (1995:346) mengemukakan bahwa konflik organisasi adalah 

ketidak sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-

kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka 

harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-

kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai 

perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konflik organisasi adalah 

konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi KPU yang disebabkan karena 

adanya ketidaksesuaian dan perbedaan status, tujuan, nilai maupun 

persepsi diantara dua orang atau lebih dalam hubungan internal  

kelembagaan KPU Provinsi Lampung. 
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2.  Jenis Konflik 

Konflik dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah orang yang terlibat 

konflik,  yaitu (Wirawan, 2010:55) : 

a. Konflik Personal 

Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang 

individu karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada 

atau karena mempunyai kepribadian ganda. 

b. Konflik Interpersonal 

Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di dalam suatu 

organisasi atau konflik di tempat kerja. Konflik yang terjadi di antara 

mereka yang bekerja untuk suatu organisasi baik organisasi profit atau 

nonprofit. Konflik interpersonal adalah konflik pada suatu organisasi di 

antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan saling tergantung dalam 

melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Konflik interpersonal dapat terjadi dalam tujuh macam bentuk  yaitu: 

1) Konflik antar manajer 

2) Konflik antar pegawai dan manajer 

3) Konflik hubungan industrial 

4) Konflik antar kelompok kerja 

5) Konflik interes/konflik kepentingan 

6) Konflik antara organisasi dan pihak luar organisasi 

 

Wirawan (2010:59) juga mengelompokkan konflik berdasarkan sifatnya 

menjadi konflik konstruktif dan konflik destruktif: 
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a. Konflik Konstruktif (Konflik Produktif) 

Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada 

mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini 

membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak 

yang terlibat konflik; ataupun mereka memperoleh sesuatu yang 

bermanfaat dari konflik. Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik 

merupakan interaksi membangun dan makin mendekatkan jarak 

interaksi sosial di antara mereka dan membantu pihak-pihak yang 

terlibat konflik untuk mencapai objektif mereka. Di samping itu, 

konflik jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras kembali 

normal dan sehat. Akhir dari konflik konstruktif antara lain win-win 

solution, solusi kolaborasi atau kompromi, serta meningkatkan 

perkembangan dan kesehatan organisasi. 

b. Konflik Destruktif (Konflik Kontraproduktif) 

Konflik destruktif adalah konflik dimana pihak-pihak yang terlibat 

konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan 

secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik 

berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu 

konflik yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang terlibat konflik 

menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman, 

konfrontasi, kekuatan, agresi dan sedikit sekali menggunakan negosiasi 

untuk menciptakan win-win solution.  
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T. Hani Handoko (1984) dalam Lumintang (2015:3) mengatakan bahwa 

dalam kehidupan organisasi, konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-

pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini, dikenal lima jenis 

konflik:  

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

menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan 

untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling 

bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih 

dari pada 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 manajer 

dan bawahan).  

3.   Konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara 

individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan 

oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang indiidu 

mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena 

melanggar norma-norma kelompok.  

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

pertentangan kepentingan antar kelompok.  

5.   Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan 

ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah 

mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan 



21 
 

 

jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih 

efisien  

 

Berdasarkan konsep mengenai jenis konflik dapat disimpulkan bahwa 

konflik internal antara komisioner dan sekretariat KPU termasuk kedalam 

konflik antar individu dalam organisasi yang sama yang bersifat 

konstruktif (produktif) karena dapat membawa perubahan positif pada 

lingkup organisasi. 

 

 

3. Konflik Kepentingan 

Jenis konflik yang mempunyai ciri konflik individual dan konflik 

interpersonal adalah konflik kepentingan atau konflik interes (conflict of 

interest). Konflik ini berkaitan dengan konflik dalam diri seorang individu 

dalam suatu altar sistem sosial (organisasi atau perusahaan) yang membawa 

implikasi bagi individu dan sistem sosialnya. Konflik interes adalah suatu 

situasi konflik di mana seorang individu - pejabat atau aktor sistem sosial - 

mempunyai interes personal lebih besar daripada interes organisasinya 

sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem 

sosial dalam melaksanakan kepentingan (tujuan) sistem sosial.
  

Konflik 

interes banyak terjadi dalam pengadaan barang, jasa dan tender-tender 

proyek, baik di lembaga pemerintah maupun di lembaga bisnis (Wirawan, 

2010 :58). 
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4. Penyebab Konflik  

Sebuah masalah yang timbul tentunya ada penyebab mengapa masalah itu 

terjadi, begitu juga dengan konflik. Konflik muncul sebagai akibat adanya 

perbedaan dan benturan kepentingan yang saling berhadapan. Simon 

Fisher, dkk, (2000) dalam Gatara dan Said (2007:183) menjelaskan tentang 

berbagai teori penyebab terjadinya konflik yaitu:  

1.  Teori Hubungan Masyarakat  

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya polarisasi 

yang terus terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan 

ketidakpercayaan (distrust) dan permusuhan di antara kelompok yang 

berbeda. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah : 

a. meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok 

yang mengalami konflik 

b. mengusahakan toleransi agar masyarakat bisa saling menerima 

keragaman yang ada di dalamnya.  

2.  Teori Negosiasi Prinsip  

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya posisi-posisi 

yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-

pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang hendak dicapai dalam 

teori negosiasi prinsip ini adalah : 

a. membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan 

perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mendorong 

pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik untuk 
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melakukan negosiasi yang dilandasi kepentingan mereka daripada 

posisi tertentu yang sudah tetap 

b. melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang dapat 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak atau semua pihak 

(win-win solution for all). 

3. Teori Kebutuhan Manusia  

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh 

kebutuhan dasar manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang 

terjadi  disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi 

atau sengaja dihambat oleh pihak lain. Kebutuhan dasar manusia 

biasanya menyangkut tiga hal, yakni kebutuhan fisik, mental dan sosial. 

Sasaran yang dicapai teori ini adalah : 

a. membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk 

mengidentifikasi dan mengupayakan secara bersama-sama 

mengenai kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, sehingga 

memperoleh pilihan-pilihan (alternatif-alternatif) untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut 

b. membantu agar pihak-pihak yang mengalami konflik dapat meraih 

kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. 

Menurut Maslow dalam Lianto (2010, 27-31) kebutuhan dasar 

manusia dibagi menjadi:  

1) Kebutuhan Fisiologis  

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling 

mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu 
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kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, 

tidur, istirahat, dan udara. Tak diragukan lagi bahwa kebutuhan 

fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. 

Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa 

kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali 

kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah 

kebutuhan fisiologis dan bukan yang lainnya. 

2) Kebutuhan Rasa Aman  

Setelah kebutuhan dasar terpuaskan, muncullah kebutuhan 

akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan 

diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, 

kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan, kebutuhan 

akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. 

Jika hal-hal itu tidak ditemukan, maka ia akan menjadi cemas 

dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman 

memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan 

berusaha keras untuk menghindari hal-hal yang bersifat asing 

dan tidak diharapkan. 

3) Kebutuhan Sosial  

Kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa 

memiliki dan dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang 

akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Ia 

membutuhkan terutama tempat (peranan) di tengah kelompok 
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atau lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk mencapai 

dan mempertahankannya. 

4) Kebutuhan Penghargaan  

Maslow membedakan kebutuhan penghargaan menjadi 

kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. 

Penghargaan secara internal mencakup kebutuhan akan harga 

diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, 

prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan atau 

kemerdekaan. Penghargaan secara eksternal menyangkut 

penghargaan dari orang lain, pengakuan, ketenaran, martabat, 

perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik. 

5) Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri  

Setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya. 

Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan 

menggunakan kemampuannya disebut sebagai aktualisasi diri, 

yaitu sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh 

kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang 

dimiliki.  

4.  Teori Identitas    

Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi akibat adanya identitas yang 

terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan 

masa lalu yang tidak diselesaikan.   

Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah : 
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a. melalui fasilitas komunikasi dan dilalog antara pihak yang 

mengalami konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-

ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan 

untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak 

yang berkonflik. 

b. meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas 

pokok semua pihak. 

 5.  Teori Kesalahpahaman Antar Budaya 

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan adanya ketidakcocokan 

dalam cara berkomunikasi di berbagai budaya yang berbeda. Sasaran 

yang hendak dicapai dalam teori ini adalah : 

a. menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang mengalami konflik 

b. mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak atau 

kelompok lain. 

c. meningkatkan keefektifan komunikasi antara budaya. 

6.  Teori Transformasi Konflik 

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-

masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai 

dalam teori ini adalah : 

a. mengubah beberapa struktur yang dapat menimbulkan terjadinya 

ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi 

b. meningkatkan ikatan hubungan dan sikap jangka panjang antar 

pihak atau antar kelompok yang mengalami konflik 
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c. mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan 

pemberdayaan, keadilan, perdamaian, rekonsiliasi, dan legitimasi 

atau pengakuan. 

Selanjutnya Handoko (1984) dalam Pasolong (2008:174) menyimpulkan 

bahwa sumber-sumber konflik dalam suatu organisasi adalah : 

1. Manusia dan perilakunya 

Manusia dan perilakunya dikatakan sebagai salah satu sumber konflik 

sebab manusia dengan latar belakang pendidikan, sifat-sifat pribadi, 

berbagai naluri (instinct), baik secara perseorangan maupun kelompok, 

tidak dapat melepaskan diri dari berbagai gejala kepentingan seperti: 

a. berbagai atribut yang bertalian dengan pangkat dan kedudukan 

b. sistem nilai yang tidak sama di antara sesama  bawahan maupun 

antar atasan dengan bawahan 

c. adanya bermacam-macam harapan (expectations) 

d. gaya kepemimpinan 

e. berbagai sifat atau kepribadian 

f. semangat dan ambisi 

2. Struktur organisasi 

Struktur organisasi dikatakan sebagai salah satu sumber konflik apabila 

di dalam kehidupan organisasi terjadi ketidaksesuaian yang 

menyangkut: 

a. Tugas pokok dan fungsi 

b. Hubungan dan tata kerja, arus pelaksanaan kerja 

c. Perencanaan dan pelaksanaannya 
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d. Kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab 

e. Sistem reward and punishment 

f. Sistem karir dan prestasi kerja 

3. Komunikasi 

Komunikasi dikatakan sebagai sumber konflik karena: 

a. Perintah yang tidak jelas 

b. Berbagai hambatan sarana komunikasi 

c. Lingkungan komunikasi yang tidak mendukung 

d. Sistem komunikasi 

Nitisemito dalam Pasolong (2008:174) merumuskan sebab-sebab timbulnya 

konflik antara lain : 

1. Sebab internal organisasi, antara lain: 

a. perbedaan pendapat 

b. salah paham 

c. salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan 

d. perasaan yang selalu sensitif 

2. Sebab eksternal organisasi, adanya adu domba oleh pihak lain secara 

sengaja maupun tidak. 

 

5. Struktur Konflik  

Menurut Paul Conn dalam Surbakti (1992:153) situasi konflik ada dua 

jenis, pertama konflik menang-kalah (zero-sum-confict) dan konflik 

menang-menang (non-zero-sum-confict). Konflik menang kalah adalah 

konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak mungkin tercapainya 
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suatu kompromi antara masing-masing pihak yang berkonflik. Ciri-ciri dari 

konflik ini adalah tidak mengadakan kerjasama  dan hasil kompetisi akan 

dinikmati oleh pemenang saja. Konflik menang-menang adalah suatu 

konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan 

kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan 

keuntungan dari konflik tersebut.  

 

6. Proses Konflik 

Konflik merupakan proses yang berawal dari adanya sesuatu yang 

menyebabkan terjadinya konflik - objek konflik - sampai terjadinya solusi. 

(Wirawan, 2010:123). Proses konflik terdiri atas beberapa fase seperti pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Proses Konflik 

 

1. Penyebab Konflik: 
- perbedaan tujuan 

- kompetisi akan  

   sumber yang  
   terbatas 

-  tugas saling  

   tergantung 
-  sistem imbalan  

   yang tidak layak 

   perlakuan tidak   
   manusiawi 

- perbedaan suku,  

   agama, ideologi, dll 

 

2. Fase Laten 
- penyebab konflik  

  telah ada 

- belum terjadi  
  kejadian pemicu 

- konflik belum  

  terlihat karena  
  belum  

  diekspresikan 

3. Fase Pemicu 
- terjadi sesuatu  

  yang memicu  

  konflik 
- sadar terjadinya  

  konflik 

- diferensiasi 
- konflik terbuka  

  terjadi 

- dialog tidak  

  berhasil 

4. Fase Eskalasi 
- interaksi konflik  

  memanas 

- polarisasi 
- mulai  

  menggunakan  

  kekuasaan 
-memperbesar  

  kekuasaan, mencari  

  teman 
- terjadi spiral  

  konflik 

7. Fase Pascakonflik 
Hubungan pihak 

yang berkonflik: 

-bisa kembali  
  harmonis atau 

- bisa tidak harmonis 

 

 

6. Fase Resolusi 
Konflik 

- kehabisan energi,  

  berhenti dan tidak  
  memulai lagi 

- menyelamatkan  

  muka 
- terjadi solusi 

   

 

5. Fase Krisis 
- peraturan tidak  

  dihormati 

- semua kekuasaan  
  digunakan untuk  

  mengalahkan  

  lawan 
- terjadi agresi 

- menyelamatkan  

  muka 



30 
 

 

7. Pengaruh Konflik 

Konflik mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan umat manusia, 

baik secara individual maupun kelompok. Konflik mempunyai pengaruh 

positif dan negatif. Kedua pengaruh tersebut menciptakan perubahan bagi 

kehidupan manusia. Konflik mengubah dan mengembangkan kehidupan 

manusia menjadi lebih baik (Wirawan, 2010:106). Adapun pengaruh positif 

dan negatif menurut Wirawan (2010:110)  digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1. Pengaruf Positif dan Negatif dari Terjadinya Suatu Konflik 

 
Pengaruh Positif Pengaruh Negatif 

 Menciptakan sesuatu yang baru 

atau perubahan : tesis, antitesis, dan 

sintesis 

 Biaya transaksi dalam konflik : 

waktu, uang, sumber yang 

digunakan, energi fisik dan 

kejiwaan yang digunakan untuk 

hal yang tidak produktif 

 Meningkatkan upaya untuk lebih 

baik, lebih kompetitif, dan lebih 

teliti 

 Merusak hubungan dan 

komunikasi di antara pihak-pihak 

yang terlibat konflik 

 Memahami orang lebih baik, 

terutama lawan konflik 

 Merusak sistem : menurunkan 

saling tergantung dalam organisasi 

dan menimbulkan ketidakpastian 

 Membawa pokok masalah yang 

terpendam ke permukaan 

 Mengembangkan perasaan 

negatif, permusuhan, 

ketidakpuasan, frustrasi, stres, 

kebosanan kerja, agresi, dan 

sabotase 

 Menstimulasi untuk berfikir kritis, 

kreatif dan inovatif 

 Menurunkan mutu pengambilan 

keputusan 

 Konflik yang dimanajemeni dengan 

baik menghasilkan solusi dengan 

kualitas yang tinggi dan solusi yang 

kreatif 

 Penarikan psikologi : menarik 

diri, apatis, masa bodoh dan takut 

 Membantu revitalisasi norma-

norma usang atau munculnya 

norma baru 

 Penarikan fisik : mangkir, pindah 

kerja, serta menurunnya motivasi 

kerja, komitmen berorganisasi, 

loyalitas dan kedisiplinan kerja 

 Memotivasi pihak yang terlibat 

konflik untuk meningkatkan 

kreatifitas dan inovasinya untuk 

memengaruhi lawan konfliknya 

demi mencapai tujuan organisasi 

 

 Menurunnya kepuasan kerja dan 

meningkatkan ketidakpuasan 

kerja 
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Pengaruh Positif Pengaruh Negatif 

 Menimbulkan pendekatan: 

kompromi dan kolaborasi yang 

menyatukan kembali pihak-pihak 

yang terlibat konflik 

 Menurunkan produktifitas: 

bekerja minimal, mogok, 

sabotase, pencurian dan 

perusakan 

 Konflik merupakan fenomena 

sosial yang selalu terjadi, tak dapat 

dihindari dan harus dihadapi 

 Menghasilkan sinergi negatif 

dalam sistem 

 Memberikan pengalaman yang 

berharga bagi pihak-pihak yang 

terlibat konflik mengenai 

bagaimana berhubungan dengan 

orang lain 

 Restrukturisasi organisasi yang 

tidak perlu: manajer melakukan 

perubahan organisasi sekedar 

untuk mencegah berlarutnya 

konflik 

 Memfasilitasi suatu pemahaman 

mengenai masalah, lawan konflik, 

dan hubungan antar individual dan 

kelompok 

 Meningkatnya gejala darah 

tinggi, serangan jantung dan 

stroke 

Sumber : Wirawan (2010:110) 

 

8. Resolusi Konflik 

Menurut Wirawan (2010:177) resolusi konflik adalah proses untuk 

mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. 

Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan 

untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik bisa 

dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat 

konflik (self regulation) atau melalui intervensi pihak ketiga (third party 

intervention). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para 

pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. 

Intervensi pihak ketiga terdiri atas : (1) resolusi melalui pengadilan, (2) 

proses administratif dan (3) resolusi perselisihan alternatif (alternative 

dispute resolution) yang terdiri dari mediasi dan arbitrase. 
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B.   Manajemen Konflik 

Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak 

ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan 

konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Beberapa tujuan 

manajemen konflik yaitu (Wirawan, 2010 : 129-132) : 

1. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri 

pada visi, misi, dan tujuan organisasi. 

2. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman 

3. Meningkatkan kreatifitas 

4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran 

berbagai informasi dan sudut pandang 

5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman 

bersama dan kerja sama 

6. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. 

 

Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Kilman (1974) dalam Wirawan (2010:140) 

mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dua 

dimensi, yaitu kerja sama dan keasertifan. Kerja sama adalah upaya orang 

untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik sedangkan keasertifan 

adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik.  
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Gambar 2. Kerangka Gaya Manajemen Konflik Thomas dan Kilmann 

 

Lima jenis gaya manajemen konflik yang dikemukakan Thomas dan Kilmann 

dalam Wirawan (2010:140) yaitu : 

1. Kompetisi (competing) 

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat 

kerja sama rendah. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada 

kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang 

dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya.  Dalam 

organisasi dengan birokrasi yang tinggi, bawahan hanya boleh memberi 

masukan kepada atasan, bukan mendebat. Oleh karena itu, jika terlibat 

konflik dengan bawahannya, atasan akan menggunakan gaya manajemen 

kompetisi. 
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2. Kolaborasi (collaborating) 

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang 

tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan 

sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. 

Gaya manajemen konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk 

menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat 

konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan 

konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas 

dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima 

oleh kedua belah pihak. 

3. Kompromi (compromising) 

Gaya manajemen konflik tengah atau menengah, di mana tingkat 

keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi memberi 

dan mengambil (give and take), kedua belah pihak yang terlibat konflik 

mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan 

mereka. 

4. Menghindar (avoiding) 

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang 

rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini, kedua belah pihak yang terlibat 

konflik berusaha menghindari konflik. Bentuk menghindar tersebut dapat 

berupa :  

a. menjauhkan diri dari pokok masalah 

b. menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat 

c. menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan. 
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5. Mengakomodasi (accomodating)  

Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat 

kerja sama tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan 

berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya. 

 

Agar dapat sukses dalam menggunakan gaya manajemen konflik, pihak yang 

terlibat konflik memerlukan keterampilan tertentu (Wirawan, 2010:142). 

Tabel berikut ini berisi sebagian dari keterampilan yang diperlukan untuk 

menggunakan setiap gaya manajemen konflik. 

 

Tabel 2. Keterampilan yang Diperlukan untuk Menggunakan Gaya 

Manajemen Konflik 

 
Gaya Manajemen 

Konflik 

Keterampilan yang Diperlukan 

Kompetisi  Berdebat dan membantah 

 Berpegang teguh pada pendirian 

 Menilai pendapat dan perasaan diri sendiri dan 

lawan konflik 

 Menyatakan posisi diri secara jelas 

 Kemampuan memperbesar kekuasaan diri 

sendiri 

 Kemampuan untuk memperkecil kekuasaan 

lawan konflik 

 Menggunakan berbagai taktik yang 

memengaruhi 

Kolaborasi  Mendengarkan dengan baik yang dikemukakan 

lawan konflik 

 Kemampuan bernegosiasi 

 Mengidentifikasi pendapat lawan konflik 

 Konfrontasi tidak mengancam 

 Menganalisis masukan 

 Memberikan konsesi 

Kompromi  Kemampuan bernegosiasi 

 Mendengarkan dengan baik yang dikemukakan 

lawan konflik 

 Mengevaluasi nilai 

 Menemukan jalan tengah 

 Memberikan konsesi 
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Gaya Manajemen 

Konflik 

Keterampilan yang Diperlukan 

Menghindar  Kemampuan untuk menarik diri 

 Kemampuan meninggalkan sesuatu tanpa 

terselesaikan 

 Kemampuan untuk mengesampingkan masalah 

 Kemampuan untuk menerima kekalahan 

 Kemampuan untuk melupakan sesuatu yang 

menyakitkan hati 

Akomodasi  Kemampuan melupakan keinginan diri sendiri  

 Kemampuan melayani lawan konflik 

 Kemampuan untuk mematuhi perintah atau 

melayani lawan konflik 

Sumber : Wirawan (2010:142) 

 

 

 

C. Kerangka Pikir dan Skema Kerangka Pikir 

Pilgub Lampung 2014 diwarnai oleh konflik eksternal antara KPU dan 

Gubernur Lampung mengenai penetapan jadwal penyelenggaraan pilgub. 

Konflik eksternal ini menjadi salah satu pemicu timbulnya ketidakharmonisan 

yang menyebabkan timbulnya konflik internal antara komisioner dengan 

sekretariat karena mundurnya para pejabat dalam pengadaan barang/jasa 

pilgub.  

 

Karena adanya dua golongan pegawai sekretariat, yaitu pegawai organik dan 

pegawai DPK maka organisasi KPU ini rentan terhadap konflik kepentingan 

dimana para pegawai DPK selain bertanggung jawab kepada komisioner juga 

bertanggung jawab kepada pemda (gubernur). Oleh sebab itu, konflik eksternal 

yang telah terjadi secara tidak langsung mempengaruhi loyalitas para pegawai 

sekretariat terhadap komisioner sehingga timbul konflik. Beberapa teori 

penyebab konflik menurut Fisher, dkk, dalam Fisher, dkk, (2000) dalam Gatara 

dan Said (2007: 183)  yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, 
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teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya 

dan teori transformasi konflik. 

 

Ketika terjadi konflik kepentingan/interes antara komisioner dan sekretariat 

KPU diperlukan manajemen penyelesaian konflik yang efektif dalam 

mengatasi konflik. Beberapa gaya manajemen konflik menurut Thomas dan 

Killman yaitu: kompetisi (competing), kolaborasi (collaborating), kompromi 

(compromising), menghindar (avoiding), mengakomodasi (accomodating). 

Sedangkan pilihan dalam menyelesaikan konflik berdasarkan teori resolusi 

konflik  dapat berupa : mengatur sendiri (self regulation) atau intervensi pihak 

ketiga (third party intervention).  
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Gambar 3. Skema Kerangka Pikir 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian mengenai resolusi konflik internal KPU ini termasuk penelitian 

deskriptif. Sukardi mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang akan diselidiki (Sukardi, 2005:157). 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode  ilmiah (Moleong, 2006 :6).  

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme yang sering disebut paradigma interpretif dan 

konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang 

holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat 
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interaktif (reciprocal). Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:8-9). Metode 

kualititif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan 

dengan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:24) metode ini 

digunakan ketika: 

1. Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin 

masih gelap 

2. Untuk memahami makna di balik data yang tampak 

3. Untuk memahami interaksi sosial 

4. Memahami perasaan orang 

5. Untuk mengembangkan teori 

6. Untuk memastikan kebenaran data 

7. Meneliti sejarah perkembangan 

 

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian mengenai 

topik ini belum banyak diteliti maupun dipublikasikan. Selain itu peneliti 

ingin memperoleh gambaran secara mendalam mengenai fenomena konflik 

internal yang terjadi dalam penyelenggaraan pilgub Lampung tahun 2014 

karena hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bukan sekedar menghasilkan 

data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga 

harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan 
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hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi 

masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia (Sugiyono, 2015:20). 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada masalah: 

1. Deskripsi proses pengangkatan organisasi pengadaan barang/jasa pilgub 

Lampung 2014 

2. Latar belakang konflik eksternal KPU Provinsi Lampung 

3. Konflik internal komisioner dengan sekretariat KPU Provinsi Lampung 

4. Faktor penyebab terjadinya konflik internal antara komisioner dengan 

sekretariat KPU Provinsi Lampung  

5. Resolusi konflik internal KPU Provinsi Lampung pada pilgub 2014. 

 

 

C. Sumber Data dan Informan 

 

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil 

penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial 

tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke 

situasi sosial (tempat lain), apabila situasi sosial lain tersebut memiliki 

kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 

2015:216).  
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Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang diteliti. Ciri-ciri khusus sampel purposive yaitu 

(Sugiyono, 2015:218-219) : 

1. Emergent sampling design (sementara) 

2. Serial selection of sample units (menggelinding seperti bola 

salju/snowball) 

3. Continuous adjustment or focusing of the sample (disesuaikan dengan 

kebutuhan) 

4. Selection to the point of redundancy (dipilih sampai jenuh) 

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini berupa data 

interview dengan informan pada KPU Provinsi Lampung. Dalam 

penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam 

pengumpulan data adalah pemilihan informan. Sumber data pada tahap 

awal adalah informan yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial 

atau obyek yang diteliti sehingga mampu membuka pintu bagi peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data. Sanafiah Faisal (1990) 
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mengemukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan 

suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi muara dari banyak domain 

lainnya. Sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya 

memenuhi kriteria antara lain (Sugiyono, 2015:293): 

a. mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturisasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga 

dihayati 

b.   mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang sedang diteliti. 

Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

terlibat langsung dalam objek yang diteliti dan paling mengetahui tentang 

situasi konflik internal komisioner dan sekretariat KPU pada pilgub 

Lampung tahun 2014 yaitu para komisioner KPU Provinsi Lampung 

periode 2008-2014 dan staf sekretariat KPU Provinsi Lampung yang 

bekerja di KPU Provinsi Lampung pada tahun 2014 (data terlampir). 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data sebagai pendukung data primer yang berasal  

dari literatur dan dokumen terkait penelitian yang dapat berupa bahan 

bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 
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3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres 

Nomor 70 Tahun 2012  tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang 

mekanisme pengelolaan hibah  

6. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Tahapan, Program dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

7. PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan PKPU Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

8. Surat Keputusan KPU Nomor 534/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan KPU. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan 

data menurut klasifikasi jenisnya dan sumbernya, yaitu :  
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1.  Teknik Pengumpulan Data Primer 

  Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis ini lebih 

tepat digunakan pada penelitian kualitatif karena peneliti diberikan 

kebebasan seluas-luasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam 

mengatur alur dan setting wawancara. Peneliti mengandalkan guideline 

wawancara sebagai pedoman penggalian data (Herdiyansyah, 2015:66). 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

a.  Studi Kepustakaan  

Yaitu pengumpulan data-data dan informasi melalui literatur yang 

relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, pendapat 

para ahli, dan makalah yang berguna secara teoritis dalam mendukung 

penelitian.  

b.  Studi Dokumentasi  

Yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan 

catatan peneliti maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

masalah- masalah yang diteliti. 

3. Triangulasi  

Peneliti menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data dimana untuk 

data diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka 

data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 

2015:241). Triangulasi sumber pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

melakukan wawancara terhadap informan di luar objek penelitian dengan 

tujuan untuk mendapatkan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa 
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yang telah ditemukan, karena tujuan penelitian kualitatif bukan semata-

mata mencari kebenaran tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap 

dunia sekitarnya. Adapun informan yang akan dijadikan sumber 

triangulasi data yaitu : 

1. Nama   :  Dr. Wahyu Sasongko, S.H. 

Pekerjaan    :  Dosen Hukum Universitas Lampung dan 

       Tim Pemeriksa DKPP Lampung 

Instansi   :  Universitas Lampung 

Pendidikan  :  S3 

Alamat   :  Jl. Soemantri Brojonegoro  

Tanggal Wawancara :  Rabu, 23 Februari 2017 

Lokasi Wawancara :  Gedung Magister Ilmu Hukum Unila 

2. Nama   :  Dr. Sindung Haryanto, M.Si. 

Pekerjaan    :  Dosen Sosiologi FISIP Unila 

Instansi   :  Universitas Lampung 

Pendidikan  :  S3 

Alamat   :  Jl. Soemantri Brojonegoro  

Tanggal Wawancara :  Rabu, 8 Maret 2017 

Lokasi Wawancara :  Gedung Jurusan Sosiologi FISIP Unila 

 

Selain triangulasi sumber pengumpulan data, peneliti juga melakukan 

triangulasi teknik pengumpulan data. Peneliti  menggunakan teknik 

wawancara, dokumentasi dan studi kepustakan sebagai triangulasi dalam 

teknik pengumpulan data. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban informan yang diwawancara oleh 

peneliti terasa belum memuaskan setelah dianalisa, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang 

dianggap kredibel.  

 

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  

Aktifitas dalam analisis data yaitu : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan  pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. 

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer 

mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam hal ini 

peneliti merangkum hasil wawancara dari semua informan dan mencari 

informasi yang terkait dengan fokus penelitian sehingga dapat ditemukan 

informasi yang sama.  
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2. Penyajian Data (Display Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks 

yang bersifat naratif serta menggunakan bagan dan tabel dalam penyajian 

data. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini kesimpulan yang 

diambil adalah berdasarkan dari data yang disajikan bedasarkan tahapan 

triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengambilan data.  
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Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) 

sehingga disebut juga metode etnographi karena pada awalnya metode ini 

lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut 

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif (Sugiyono, 2015:8).  

 

Penelitian kualitatif tidak lepas dari perspektif etik dan emik. 

Koentjaraningrat (1982 : xviii-xix) menyatakan bahwa pandangan etik adalah 

pandangan yang dikuasai oleh nilai-nilai, norma-norma, dan teori-teori ilmiah 

yang merupakan pandangan “dari luar”. Sebaliknya pandangan “emik” adalah 

pandangan tentang kebudayaan sendiri dari warga masyarakat yang 

bersangkutan yang merupakan pandangan “dari dalam”. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa emik merupakan upaya menjelaskan suatu fenomena 

dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, 

etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (peneliti) 

untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat.  

 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para 

informan menggunakan pendekatan emik sehingga dapat diketahui fenomena 

yang berlangsung berdasarkan sudut pandang informan yang diteliti. 

Kemudian peneliti akan mengunakan pendekatan etik dalam merumuskan 

kesimpulan akhir terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan sudut pandang 

peneliti. 
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F. Pengujian Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2015:270-277) uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), Transferability 

(validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability 

(obyektifitas): 

1. Pengujian Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif dan membercheck. 

2. Pengujian Transferability 

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian ini, sehingga ada 

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini di tempat lain maka 

peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat 

dipercaya. 

3. Pengujian Dependability 

Pengujian dependability disebut reliabilitas. Penelitian ini dapat 

dikatakan reliabel apabila orang lain dapar mengulangi/mereplikasi 

proses penelitian tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti harus mempunyai 

dan menunjukkan “jejak aktifitas lapangannya”, mulai dari penentuan 

masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai penarikan 

kesimpulan. 
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4. Pengujian Confirmability 

Pegujian confirmability disebut uji objektifitas penelitian. Penelitian 

dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. 

Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 

melaksanakan pemilihan umum di provinsi. KPU provinsi berkedudukan 

di ibukota provinsi. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

bersifat hierarkis. KPU Provinsi dibantu oleh sekretariat dan jumlah 

anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.  

  

Visi KPU Provinsi Lampung yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum 

sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, 

profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya 

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Sedangkan misi KPU Provinsi Lampung yaitu: 

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum 

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

adil, akuntabel, edukatif dan beradab 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 

bersih, efisien dan efektif 

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara 

adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara 

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 

dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat 

Indonesia yang demokratis. 

Kantor KPU Provinsi Lampung terletak di Jalan Gajah Mada No.87 

Bandar Lampung. Kenggotaan KPU Provinsi Lampung periode 2008-2014 

adalah sebagai berikut : 

Ketua  :   Dr. Nanang Trenggono, M.Si. 

Anggota :  1. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si. 

      2. Edwin Hanibal, S.H, M.H. 
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      3. Firman Seponada, S.E. 

      4. Solihin, S.Pd.I., M.H. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3),  tugas dan wewenang 

KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi : 

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur 

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur 

dengan memperhatikan pedoman dari KPU 

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari 

KPU 

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam 

penyelenggaraan pemilihan gubernur 

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan 

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir 

dan menetapkannya sebagai daftar pemilih 

g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan 
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h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan 

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara 

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

pemilihan, Bawaslu Provinsi dan KPU 

j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur 

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur 

dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang 

bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara 

k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil 

pemilihan gubernur dan mengumumkannya 

l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya 

m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU 

n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas 

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan 

o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai 

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 
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berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur 

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi 

kepada masyarakat 

q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU 

r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara 

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan 

yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

gubernur 

t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU 

dan/atau peraturan perundang-undangan. 

 

Sedangkan kewajiban KPU Provinsi dalam pemilihan gubernur seperti 

yang tertuang dalam pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum meliputi: 

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat 

waktu 

b. Memperlakukan calon gubernur secara adil dan setara 
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c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada 

masyarakat 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan pemilu kepada KPU 

f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI) 

g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan 

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu 

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi 

j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi 

k. Melaksanakan keputusan DKPP 

l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung 

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk mendukung kelancaran tugas dan 

wewenang KPU Provinsi dibentuk sekretariat KPU Provinsi yang 

dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi. Sekretaris KPU Provinsi adalah 

pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada 

ketua KPU Provinsi. Adapun tugas sekretariat KPU Provinsi sebagaimana 

tercantum dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum meliputi: 

a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu 

b. Memberikan dukungan teknis administratif 

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan 

pemilu 

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta pemilu presiden dan wakil presiden 

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

Provinsi 

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur 

g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Provinsi 

h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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Sedangkan kewenangan sekretariat KPU Provinsi berdasarkan pasal 67 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum yaitu: 

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur dan 

kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU 

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan 

perundang-undangan 

c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Kewajiban sekretariat KPU Provinsi meliputi: 

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan 

b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu 

c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi 

Selain itu sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab dalam hal 

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas 

Staf Pelaksana pada Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota maka sekretariat KPU Provinsi 

Lampung dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi tiga bagian yaitu: 
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1. Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang mempunyai tugas menyiapkan program, pengelolaan data, 

penataan organisasi dan sumber daya manusia.  

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program, Data, Organisasi dan 

Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan Program dan Data 

b. Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Bagian ini terdiri atas sub bagian: 

a. Sub Bagian Program Data yang mempunyai tugas mengumpulkan 

dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan 

evaluasi program. 

b. Sub Bagian Organisasi dan SDM yang mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan 

sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan 

dan latihan, organisasi, dan tata laksana. 

2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai tugas 

menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan 

pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan 

tugasnya Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan dan pengelolaan keuangan 

b. Pelaksanaan urusan umum dan logistik. 

Bagian ini terdiri atas sub bagian: 
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a. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan 

pelaporan keuangan, serta perbendaharaan. 

b. Sub Bagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas 

pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, 

dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 

Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

3. Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 

(Hupmas), yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan 

hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan 

Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, 

sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, 

dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan 

bantuan hukum. 

b. Penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan 

dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian 

antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah 

pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil 

Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. 
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Bagian ini terdiri atas sub bagian: 

a. Sub Bagian Hukum yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi 

hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana 

kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa 

dan bantuan hukum. 

b. Sub Bagian Teknis dan Hupmas mempunyai tugas melakukan 

pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan 

dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian 

antar waktu anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan 

daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih 

Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan 

pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau pemilu. 
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Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Lampung  Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIS 
 

Drs. Peturun A.S.,M.M. 
NIP.19600403 198212 1 001 

BAGIAN PROGRAM DATA 
ORGANISASI DAN SDM 

Drs. Jon Pauzi 
NIP. 19610220 198803 1 004 

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN 
LOGISTIK 

Yuridulloh, S.Sos., M.M. 
NIP. 19640604 198603 1 014 

BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN 
HUPMAS 

Lutfi Siasa, S.H.,M.M. 
NIP. 19650913 199402 1 001 

SUB BAGIAN PROGRAM DATA 

  

MM. Reni Lestiani, S.Sos. 

NIP. 19700310 199503 2 001 

SUB BAGIAN ORGANISASI 

DAN SDM 

Idham 

NIP. 19581021 197803 1 001 

1. Ryan Yudi Andila, 

S.A.N. 

2. Jonson 

3. Emi Susanti, S.E. 

1. Riza Andriansyah 

2. Erlangga, A.Md. 

3. Saptanio Rangga H, 

A.Md. 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

 

Sri Meirinda K, S.E. 

NIP.  19730714 199603 2 001 

SUB BAGIAN UMUM DAN 

LOGISTIK 

JUWITA, S.H. 

NIP.  19660512 1969503 2 001 

1. Haminah, S.Sos. 

2. Ressy Silvia Dewi, S.E. 

3. Diaz Lelianti Aziz, S.E. 
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B. Gambaran Umum Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Lampung periode 2014-

2019 dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif pada tanggal 9 April 

2014 setelah sebelumnya mengalami penundaan sebanyak 3 kali yaitu dari 

tanggal 2 Oktober 2013, 2 Desember 2013 dan 27 Februari 2014.  

Pilgub Lampung telah dibahas sejak tahun 2012 sejak diterbitkannya Surat 

Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 

75/Kpts/KPU-Prov-008/2012 tanggal 11 September 2012 perihal penetapan 

hari pemungutan suara pemilihan gubernur tahun 2013. Surat Keputusan 

tersebut menekankan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 akan dilaksanakan 

pilgub Lampung putaran pertama dan tanggal 4 Desember 2013 untuk 

putaran kedua. Karena sampai tanggal yang ditetapkan pilgub Lampung tidak 

dapat dilaksanakan, selanjutnya diterbitkan SK KPU Provinsi Lampung 

Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-008/2013 tanggal 2 September 2013 yang 

merupakan hasil Rapat Pleno bersama antara KPU RI dengan KPU Provinsi 

Lampung. SK tersebut menetapkan pilgub Lampung diundur tanggal 2 

Desember 2013 untuk putaran pertama dan tanggal 2 Februari 2014 untuk 

putaran kedua. Sampai tanggal yang ditetapkan, pilgub Lampung belum juga 

dapat dilaksanakan. 

 

KPU Provinsi Lampung akhirnya mengagendakan kembali pilgub Lampung 

untuk digelar tanggal 27 Februari 2014 sesuai SK KPU Provinsi Lampung 

Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-008/2013 tanggal 2 Desember 2013. Namun 

seperti halnya keputusan KPU sebelumnya, pilgub tetap tidak dapat 
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dilaksankan pada tanggal yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal ini 

disebabkan belum adanya anggaran pilgub dari Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

 

Terdapat lima pasang kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur 

Provinsi Lampung periode 2014-2019 yaitu: 

1. Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim yang diusung melalui jalur 

independen. 

2. Berlian Tihang dan Mukhlis Basri yang diusung oleh Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia dan 5 partai politik nonparlemen.   

3. Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim yang diusung oleh Partai 

Golongan Karya (Golkar) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). 

4. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri yang diusung oleh Partai Demokrat, 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai 

Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), 

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)  serta 10 partai politik 

nonparlemen. 

5. Herman H.N. dan Zainudin Hasan yang diusung oleh Partai Amanat 

Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai 

Bintang Reformasi (PBR) dan 14 partai politik nonparlemen. 
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Pada tanggal 23 Januari 2014  pasangan calon Amalsyah Tarmizi dan Gunadi 

Ibrahim secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai bakal calon 

gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014-2019. Empat pasangan 

calon yang lulus verifikasi dan mengikuti pilgub Lampung pada tanggal 9 

April 2014 berdasarkan nomor urut yang ditetapkan melalui Surat Keputusan 

KPU Provinsi Lampung Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tanggal 24 

Februari 2014  yaitu: 

1. Berlian Tihang dan Mukhlis Basri 

2. Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri 

3. Herman H.N. dan Zainudin Hasan 

4. M. Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim 

 

Perolehan suara pada pemilu gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 

2014 adalah sebagai berikut: 

1. Pasangan Berlian Tihang-Mukhlis Basri memperoleh 606.566 suara 

(14,96%) 

2. Pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri memperoleh 1.816.533 suara 

(44,81%) 

3. Pasangan Herman HN-Zainudin Hasan memperoleh 1.342.763 suara 

(33,12 %) 

4. Pasangan M.Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim memperoleh 288.272 

suara (7,11 %).  



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai beberapa fokus penelitian yang telah 

diteliti maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Latar belakang konflik eksternal yang terjadi antara gubernur Lampung 

dan KPU Provinsi Lampung disebabkan oleh ketidaksesuaian tujuan 

antara gubernur dan KPU, sikap gubernur dan KPU yang bertolak 

belakang serta perilaku keduanya yang saling bertentangan dalam hal 

penetapan waktu dan anggaran pilgub. 

2. Faktor penyebab timbulnya konflik berdasarkan penelitian yang 

dilakukan menurut sumbernya terbagi atas dua faktor utama yaitu faktor 

eksternal oganisasi dan faktor internal organisasi. Faktor eksternal 

organisasi merupakan faktor luar yang mempengaruhi timbulnya konflik 

dalam organisasi, yaitu faktor perintah dan tekanan gubernur. Sedangkan 

faktor internal organisasi adalah faktor yang telah ada dalam organisasi 

yang memicu terjadinya konflik internal, yaitu faktor kepentingan, faktor 

kebutuhan rasa aman, faktor ketidakcocokan personal dan faktor 

komunikasi. 
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3. KPU Provinsi Lampung menggunakan metode resolusi konflik melalui 

cara self regulation atau pengaturan sendiri. Penyelesaian masalah 

internal ini tidak melibatkan pihak ketiga. Komisioner KPU Provinsi 

Lampung hanya mengadakan koordinasi dengan KPU RI, namun tidak 

ada mediasi yang dilakukan oleh pihak manapun. Saat menghadapi 

konflik, sekretaris cenderung berkompetisi dan menghindari masalah, 

sedangkan komisioner lebih suka berkolaborasi dengan cara bernegosiasi, 

saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari 

ketidaksepakatan. Kemudian berdasarkan sifat konflik yang terjadi dalam 

internal organisasi KPU Provinsi Lampung maka konflik ini dapat 

digolongkan sebagai konflik konstruktif atau konflik produktif yang 

berdampak positif. Reorganisasi yang dilakukan di tubuh KPU Provinsi 

Lampung membuat sekretaris dan staf sekretariat yang dianggap 

bermasalah dipindahtugaskan ke instansi lain. Adanya sekretaris yang 

baru membawa perubahan positif dan membuat suasana kantor lebih 

nyaman, harmonisasi sekretariat dan komisioner semakin erat, 

komunikasi dan koordinasi juga jauh lebih baik. 

 

B. Saran 

Beberapa langkah yang patut dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung terkait 

dengan antisipasi dan resolusi konflik yang terjadi di masa mendatang dapat 

dilihat dari berbagai aspek, diantaranya: 
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1. Aspek Keuangan 

Anggaran pilkada yang selama ini berasal dari pemerintah daerah menjadi 

salah satu penyebab timbulnya masalah dalam penyelenggaraan pilkada. 

Dalam hal penganggaran pilkada perlu diatur agar penyelenggara pemilu 

tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah. Salah sau caranya adalah 

dengan pengunaan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dalam APBN sebagai dana pembiayaan pilkada. Cara ini dapat 

mengurangi ketergantungan penyelenggara pemilu terhadap dana APBD 

dan juga dapat mengurangi konflik kepentingan yang timbul terkait 

anggaran pilkada yang dilakukan oleh calon petahana. 

2. Aspek Kelembagaan 

a. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia KPU melalui 

bimbingan, pelatihan dan sertifikasi khususnya sertifikasi pengadaan 

barang/jasa.  

b. KPU harus memiliki sumber daya KPU yang mandiri, sumber daya 

organik dan bukan sumber daya yang diperbantukan (DPK) dari 

pemerintah daerah, sehingga nantinya tidak ada ambiguitas 

pertanggungjawaban staf sekretariat. 

c. KPU sebaiknya segera menyusun peraturan seperti Standar 

Operasional Prosedur penanganan konflik yang terjadi dalam tubuh 

organisasi KPU baik konflik internal maupun eksternal termasuk juga 

pihak yang berwenang menengahi konflik internal. 
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3. Aspek Hubungan Personal 

Komisioner dan sekretariat merupakan unsur pembentuk KPU yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan melibatkan sekretaris dalam 

setiap rapat pleno merupakan salah satu cara yang baik dalam menjaga 

keterbukan dan mempererat kerjasama antara kedua pihak. Namun secara 

personal perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempererat 

hubungan personal. Mengadopsi strategi yang dilakukan oleh organisasi 

privat, employee gathering merupakan jalan terbaik dalam mempererat 

keharmonisan hubungan personal antar staf. Kegiatan ini akan 

memberikan suasana baru dan membawa penyegaran bagi staf sehingga 

hubungan kerja dalam organisasi pun menjadi lebih harmonis. 
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