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ABSTRACT 

 

 

Integration Strategy of Dewan Regional Leader of Golkar Party Post-

Conflict Province in the Framework of Succession of Regional Head Election 

Year 2017 

 

 

By: 

 

Danang Marhaens 

 

 

Golkar Provincial Leadership Board of Lampung Province is a political party with 

a lot of human resources with good quality, this is evidenced by the number of 

Golkar Party cadres in Lampung Province who occupy strategic positions in the 

legislative and executive both local and central levels. With great potential it is 

not impossible to make Golkar Party as a Party that often experience conflict. 

Pemilukada 2017 is a challenge Golkar Party of Lampung Province in winning the 

election in Lampung held in Lampung Province and post-conflict integration that 

occurred in the internal Golkar Party of Lampung Province. With regard to these 

problems, the research is shown to know how the integration strategy in the DPD 

Golkar Party Lampung Province Post conflict in the context of succession of 

Regional Head Election Year 2017. The research method used using qualitative 

method descriptive with the type of data in use using primary data and Secondary 

data obtained by interview method, observation and documentation. The results 

showed that the strategy in the integration of the Golkar Party Leadership Council 

of Lampung Province in 2017 did not go through the concept of integration, this is 

because centralized decision which is very centralistic dominate the decision 

taken by the Regional Golkar Party Leadership of Lampung Province. 

Keywords: Strategy, Integration and General Election of Regional Head 



ABSTRAK 

 

 

Strategi Integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi 

Lampung Pasca Konflik dalam Rangka Suksesi Pemilihan kepala Daerah 

Tahun 2017 

 

 

Oleh  : 

 

 

Danang Marhaens 

 

 

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung merupakan partai 

politik dengan sumber daya manusia yang banyak dengan kwalitas yang baik, hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya kader Partai Golkar di Provinsi Lampung yang 

menduduki posisi strategis di legislatif maupun eksekutif baik tingkat daerah 

maupun tingkat pusat. Pemilukada tahun 2017 merupakan tantangan Partai Golkar 

Provinsi Lampung dalam merebut kemenangan dalam Pemilukada yang di 

selenggarakan di Provinsi Lampung dan melakukan integrasi pasca konflik yang 

terjadi di internal Partai Golkar Provinsi Lampung.  Berkenaan dengan 

permasalahan tersebut, maka penelitian di tunjukan untuk mengetahui bagaimana 

strategi integrasi di DPD  Partai Golkar Provinsi Lampung Pasca konflik dalam 

rangka suksesi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017. Adapun metode penelitian 

yang digunakan menggunakan metode kwalitatif deskriftif dengan jenis data yang 

di gunakan menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh dengan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa strategi dalam integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi 

Lampung Tahun 2017 tidak berjalan melalui konsep integrasi, hal ini dikarenakan 



keputusan terpusat yang bersifat sentralistik sangat mendominasi keputusan yang 

di ambil oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung. 

 

Kata kunci : Strategi, Integrasi dan Pemilihan Umum Kepala Daerah 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Konflik di tubuh partai politik tidak bisa dihindarkan karena sejauh berdirinya 

sebuah partai pasti terdapat kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda 

satu sama lain. Konflik adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan 

baik dari individu maupun kelompok tertentu. Sebagai wujud dari gejala 

sosial, konflik memang akan selalu ada pada setiap kehidupan karena 

antagonisme atau perbedaan yang menjadikan ciri penunjang terbentuknya 

suatu masyarakat sehingga perbedaan memang tidak bisa dihindari.  

 

Partai politik pun sebagai organisasi sosial, tidak terlepas dari konflik 

internal. Salah satu jenis konflik yang kerap terjadi yakni konflik internal 

partai. Partai politik terbentuk karena adanya ideologi yang sama, 

namundalam pelaksanaannya ideologi yang sama tidak cukup untuk 

membentuk sebuah partai menjadi solid. Hal ini dibuktikan  dengan 

banyaknya konflik partai  di tanah air sejak era reformasi. Seperti konflik yg 

terjadi dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tahun 2008, konflik 

di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tahun 2015, konflik Partai Golkar 

2015 dan yang terbaru konflik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

(PKPI) tahun 2016, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1. Jumlah Konflik Partai Politik Sejak Reformasi 

 

No Partai Politik Jenis konflik Tahun 

1 PKB Internal antara Muhaimin Iskandar 

dan Abdurahman Wahid (Gus Dur) 

2008 

2 PPP Internal : konflik antara  

1. Surya Darma Ali dengan  

Romahurmuziy  

2. DzanFaridz dengan  

Romahurmuziy 

2014 

3 Partai Golkar Konflik Internal antara: Abu Rizal 

Bakrie dengan Agung Laksono 

2014 

4 PKPI Konflik internal antara lain: Jenderal 

(purn) AM Hendropriyono dengan 

Mayjen (purn) Haris Sudarno 

2016 

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber (2016) 

 

Jika dilihat dari jenis konflik dari partai-partai di atas, maka kita dapat lihat 

bersama bahwa terdapat perbedaan penyebab konflik. Hal tersebut karena 

sesungguhnya di dalam sebuah partai masih terdapat perbedaan orientasi, 

cita-cita, nilai dan kehendak masing-masing individu. Inilah yang menjadi 

salah satu penyebab munculnya konflik dalam tubuh partai yang saat ini 

banyak terjadi.  

 

Sama halnya dengan konflik Partai Golkar yang terjadi pada beberapa tahun 

terakhir ini, konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar pada tahun 2014 yang 

lalu, konflik yang bermula perselisihan di dalam Partai Golkar ini diakibatkan 

adanya dualisme kepengurusan yang diawali perdebatan tentang pelaksanaan 

Musyawarah Nasional (Munas). Kubu pertama (yakni kubu H.R. Agung 

Laksono) ingin melaksanakan Musyawarah Nasional tanggal 6-8 Oktober 

2014,  ternyata dalam Rakernas tidak disepakati. 

 

Keputusan itu ditengarai karena kubu H.R Agung Laksono ingin segera 

kepengurusan terbentuk dan berputar haluan mendukung pemerintahan     
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Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 

Karena sebelumnya Partai Golkar secara terbuka mendukung Prabowo dan 

Hatta Rajasa untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kubu 

H.R Agung Laksono ini berasumsi selama sejarah partai, Partai Golkar tidak 

pernah berada pada partai oposisi. Secara garis besar, konflik tersebut terjadi 

karena intrik antar elite didasari motivasi yang tidak terlalu substansif bagi 

Partai Golkar. Penyebabnya adalah persoalan posisi Partai Golkar untuk tetap 

di Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai partai oposisi atau keluar dari koalisi, 

yakni ikut gabung dalam pemerintahan. 

 

Berdasarkan konteks perselisihan tersebut, menurut Aburizal Bakrie, 

Musyawarah Nasional (Munas) dan AD/ART telah menyepakati bahwa Rapat 

Konsultasi Nasional, Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Nasional, hingga pada 

Musyawarah Nasional akan diselenggarakan tanggal 30 November 2014 

sampai 14 Desember 2014. Keputusan dari ARB tersebut, kubu H.R. Agung 

Laksono mengadakan rapat terbatas dengan beberapa peserta Rapat Pleno 

yang masih berada di dalam ruangan Rapimnas tersebut untuk berinisiatif 

melanjutkan Rapat Pleno DPP. Setelah Rapat Pleno Partai Golkar tanggal 25 

November 2014, agendanya adalah melaksanakan hasil Rapimnas dan 

membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar(TPPG)serta menginginkan 

Musyawarah Nasional Golkar dilaksanakan pada tahun 2015.  

 

Adanya  situasi dan kondisi partai yang semakin berkonflik, akhirnya Munas 

Kubu H.R. Agung Laksono diselenggarakan di Hotel Mercure, Ancol Jakarta 

pada tanggal 6-8 Desember 2014. Tentu oleh banyak kalangan, ini yang 
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memperkuat asumsi bahwa konflik ini merupakan syarat kepentingan 

kekuasaan. Konflik masih terus berlanjut ketika kedua belah pihak saling 

menggugat satu sama lain. Namun, akhirnya pada 2 maret 2016 Mahkamah 

Agung (MA) memenangkan gugatan ARB dan memgesahkan kepengurusan 

Aburizal Bakrie sebagai pengurus yang sah untuk memimpin Partai Golkar. 

Karena panjangnya runtutan konflik yang terjadi di internal Partai 

Golkar,peneliti membuat tabel kronologi konflik di internal Partai Golkar 

sebagai berikut : 

 
Tabel 2.  Kronologi Konflik Partai Golkar 

 

No. Waktu Konflik 

1. 19 November 2014 Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar membuat 

keputusan mempercepat Musyawarah Nasional 30 

November 2014 yang semula terjadwal Januari 2015 

2. 25 November 2014 Kubu Agung Laksono (AL) menolak keputusan 

Rapimnas dan membentuk Tim Penyelamat Partai 

Golkar yang di ketuai Agung Laksono dan anggota 

Prio Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin 

Amali, Agus Gumiwang, Lauren Siburian, Yoris 

Raweyai, Agun Gunandjar, dan Ibnu Munzir 

3. 3 Desember 2014 ARB kembali terpilih menjadi Ketum Partai Golkar 

dalam Munas yang digelar di Bali. ARB terpilih secara  

aklamasi. Pada Munas itu juga diumumkan pemecatan 

semua kader yang terlibat dalam pembentukan 

presidum penyelamat partai, yakni Agung Laksono 

dan kawan-kawan karena dinilai telah melanggar 

AD/ART partai 

4. 8 Desember 2014 Agung Laksono terpilih dalam Munas tandingan yang 

digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Selain 

terpilihnya Agung, Munas yang digagas Presidium 

Penyelamat Partai itu memutuskan Golkar keluar dari 

koalisi KMP dan mendukung pemerintahan Jokowi 

selain itu penetapan pencalonan Pilpres partai Golkar 

melalui konvensi 

5. 16 Desember 2014 Penolakan Mentri Hukum dan Ham (Menkumham) 

atas pengesahan kedua Pengurusan masing-masing 

baik kubu ARB maupun kubu AL dan mengembalikan 

konflik kepengurusan kepada Mahkamah Partai. 

6. 11 Februari 2015 Mahkamah partai bersidang  untuk menyelesaikan 

konflik. Kubu ARB tidak hadir dalam sidang tersebut 
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7. 10 Maret 2015 Mentri Hukum dan Ham Yasonna Laoly memutuskan 

Partai Golkar versi Munas Ancol Jakarta atau yang 

diketuai oleh Agung Laksono sebagai kepengurusan 

partai yang sah. Keputusan Yasonna ini diklaim sudah 

sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar. 

8. 23 Maret 2015 Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, 

mengeluarkan Surat Keputusan (SK), pengesahan 

kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. 

Kubu Munas Bali langsung mendaftarkan gugatannya 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

9. 18 Mei Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangkan 

Kubu ARB. Surat Keputusan Menkumham dibatalkan. 

Menkumham mengajukan banding atas putusan PTUN 

Jakarta ini 

10. 10 Juli Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta menganulir 

vonis tingkat pertama di kasus sengketa kepengurusan 

Partai Golkar. Alhasil kepengurusan sah Golkar adalah 

pimpinan Agung Laksono. 
11. 11 Juli Tokoh senior Golkar yang juga Wapres Jusuf Kalla 

pertemukan AL dan ARB dalam kesepakatan Islah 

dimana Golkar terancam tak bisa mengikuti Pilkada 

serentak.  

12. 24 Juli Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memutuskan 

kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol di bawah 

kepemimpinan Agung Laksono tidak sah 

13. 20 Oktober 2015 Mahkamah Agung batalkan putusan PTUN 

(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dan kembali 

ke putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) 

dimana Surat Keputusan Menkumham yang 

mensahkan kepengurusan Agung dibatalkan 

14. 2 November2015 Golkar kubu AL ajukan kasasi atas putusan PT Jakarta 

yang  menguatkan putusan PN Jakarta. 
15. 24 Januari BJ. Habibie dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna 

H. Laoly menghadiri Rapimnas Golkar. Dalam 

Rapimnas ini disepakati akan dilaksanakan Munalub 

sebagai solusi untuk mengakhiri konflik 

16. 2 Maret 2015 MA sahkan menangkan gugatan ARB dan menolak 

kasai kubu Agung. Namun keputusan ini tak 

mempengaruhi keputusan Rapimnas yang akan tetap 

menggelar Munaslub 

17 7 April 2015 Rapat pleno putuskan Munaslub akan dilaksanakan 7 

Mei 2016. Theo L Sambuaga ditunjuk sebagai Ketua 

Penyelenggara Munaslub. Sedangkan Wakil Ketua 

Penyelenggara yakni Fadel Muhammad dan Yorrys 

Raweyai. 

Untuk Ketua Steering Committee ditunjuk Nurdin 

Halid dan Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Sekretaris 

SC. 

Adapun Zainudin Amali ditunjuk sebagai Organizing 

Committee dan Erwin Aksa sebagai Sekretaris SC. 

Sumber: Data di peroleh dari http://www.cariram.xyz/2016/05/kronologi-konflik-

golkar-hingga.html di akses tanggal 20 Maret 2017 
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Konflik di Partai Golkar yang cukup panjang, berbuntut juga terhadap ke 

pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di Provinsi 

Lampung.Dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah terjadi antara 

M.Alzier Dianist Thabrani yang berada di bawah komando Ketua Umum 

Partai Golkar versi Aburizal Bakrie dengan Heru Sambodo yang berada di 

bawah komando Ketua Umum Partai Golkar versi Agung Laksono, konflik 

yang terjadi di antara Alzier dan Heru pun terjadi saling pecat untuk 

menunjukan eksistensi dan kekuatan kubu masing-masing, pada 29 Maret 

2015 kubu Alzier memecat Heru Sambodo dan Berlian Mansyur dari 

kepengurusan DPD Kota Bandar Lampung,tak hanya itu keduanya pun di 

tarik ke anggotaannya  dari Partai Golkar.  

 

Jabatan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bandar 

Lampung yang sebelumnya di pimpin oleh Heru Sambodo pun turut di ganti 

oleh Tony Eka Chandra, akhirnya pasca keputusan Mahkamah Agung pada 2 

Maret 2015 yang mengesahkan Ketua Umum Partai Golkar di bawah 

pimpinan Aburizal Bakrie dan pasca di tetapkannya jadwal Musyawarah 

Nasional Luar Biasa (Munaslub) situasi Partai Golkar Provinsi Lampung 

membaik dan konflik yang terjadi pun kian mereda. 

 

Pasca Munaslub yang menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum 

Partai Golkar,konflik internal DPD Partai Golkar Provinsi Lampung memulai 

babak baru. Kader yang mengatasnamakan Barisan Penyelamat Partai Golkar 

Lampung (BPPGL) menghimpun kekuatan untuk menggulingkan Alzier dari 

posisi ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung,hal ini beralasan Barisan 
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Perubahan PG Lampung (BPPGL) yang beranggotakan Azwar Yacub,Jhony 

Corne, FX.Siman beranggapan Alzier tidak mengikuti keputusan Munaslub 

yang salah satu keputusannya merehabilitasi kader-kader (sumber: 

http://www.saibumi.com/artikel-69337-dpd-i-golkar-lampung-versi-arb-paw-

4-kader-di-dprd-lampung.htmldi akses pada 20 Maret 2017 WIB). 

 

Kondisi internal Partai Golkar Provinsi Lampung akibat konflik antara Alzier 

dan BPPGL, membuat kondisi partai beringin di Provinsi Lampung ini kian 

memanas. Sehingga, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar 

menurunkan Tim Pencari Fakta untuk menindak lanjuti permintaan Kader 

Partai Golkar Provinsi Lampung yang tergabung dalam BPPGL untuk 

memberhentikan M.Alzier Dianist Thabranie sebagai Ketua DPD Partai 

Golkar Provinsi Lampung (dikutip dari http://harianlampung.com/  diakses 

pada tanggal 20 Maret 2017) . 

 

Berdasarkan pengamatan penulis, atas tuntutan kader yang meminta Alzier 

diberhentikan sehingga DPP Partai Golkar menurunkan Tim Pencari Fakta 

untuk  melihat kondisi internal Partai Golkar Provinsi Lampung. Setelah  Tim 

Pencari Fakta turun ke Provinsi Lampung untuk mencari tahu kondisi internal 

partai Golkar Provinsi Lampung,  hasilnya adalah turunnya Surat Keputusan 

DPP Partai Golkar Nomor SK : KEP- 149/ DPP/ Golkar/ IX/ 2016 tentang 

Pemberhentian Alzier dari Jabatan Sebagai Ketua DPD I Partai Golkar 

Lampung, dan menunjuk Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus 

sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Lampung dengan dibantu oleh Ariyadi 

Achmad (Wasekjen DPP Golkar wilayah Sumatera III), dengan di 

http://www.saibumi.com/artikel-69337-dpd-i-golkar-lampung-versi-arb-paw-4-kader-di-dprd-lampung.html
http://www.saibumi.com/artikel-69337-dpd-i-golkar-lampung-versi-arb-paw-4-kader-di-dprd-lampung.html
http://harianlampung.com/index.php?k=politik&i=27705-dpp-golkar-evaluasi-kepemimpinan-alzier
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terbitkannya surat keputusan tersebut membuat konflik DPD Partai Golkar 

Lampung memasuki babak baru karena hal tersebut membuat suhu politik 

Partai Golkar kian memanas.  

 

Konflik terus bergulir dan berlanjut di DPD Tingkat Kabupaten, terjadi dua 

faksi antara faksi Alzier dan Faksi Lodewijk (Plt.Ketua DPD Partai Golkar 

Provinsi Lampung).Pada tanggal 4 Desember 2016 ketua DPD Partai Golkar 

Kabupaten Lampung Selatan,Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang 

Bawang Barat di berhentikan karena dinilai berada di faksi Alzier dan 

ketiganya di anggap sebagai loyalis Alzier. Banyaknya konflik internal DPD 

Partai Golkar Provinsi Lampung  dapat dilihat pada  tabel dibawah ini : 

 
Tabel 3. Kronologi Konflik DPD Partai Golkar Provinsi Lampung 

 

No. Waktu Jenis Konflik 

1. 29 Maret 2015 Konflik antara Alzier Dianist Thabranie dengan Heru 

Sambodo,konflik ini dampak akibat terjadinya konflik 

yang terjadi di pusat antara Aburizal Bakrie dengan 

Agung Laksono. 

2. 8 Agustus 2016 Konflik antara Alzier Dianist Thabranie dengan Badan 

Penyelamat Partai Golkar Lampung (BPPGL),konflik 

ini dampak dari pemecatan kader Partai Golkar yang 

membelot dan bergabung dengan kubu Agung 

Laksono saat konflik Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Golkar. 

3. 8 september 2016 Konflik antara Alzier dan Lodewijk (Plt.Ketua DPD 

Partai Golkar Provinsi Lampung),konflik ini terjadi 

karena bapak Alzier merasa di rugikan atas 

pemberhentiannya dan melakukan penolakan serta 

membentuk faksi loyalis Alzier. 

4. 23 November 2016 Pemberhentian 3 Ketua Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD)di Kabupaten yakni Kabupaten Lampung 

Selatan,Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, sebab dinilai 3 Kabupaten ini 

merupakan loyalis Alzier. 

Sumber: Data di hasilkan pengamatan peneliti yang di ambil dari berbagai sumber 
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Setelah konflik yang terjadi di tubuh DPD Partai Golkar Provinsi Lampung 

akhirnya DPP Partai Golkar menetapkan jadwal Penyelenggaraan 

Musyawarah Daerah Luar biasa pada tanggal 14 Desember 2016, hal ini 

diambil untuk memilih ketua DPD yang baru di mana sebelumnya diisi oleh 

pelaksana tugas yang bekerja sementara untuk mengisi kekosongan pimpinan 

DPD Partai Golkar  Provinsi Lampung. Hasil dari Musdalub ini terpilihnya  

 

Arinal Djunaidi sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung periode 

tahun 2016 sampai dengan 2020. Terpilihnya Arinal Djunaidi memegang 

tugas berat untuk melakukan integrasi pasca konflik berkepanjangan yang 

terjadi di internal DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Integrasi yang 

dilakukan sebuah partai merupakan sebuah proses dimana proses penguatan 

internal menuju berjalannya mesin partai. Hal tersebut kemudian diakomodir 

untuk bisa menguatkan serta menjalankan mesin partai agar dapat menuju 

sebuah target kemenangan dalam pesta demokrasi baik pilkada, pilgub, 

pemilu dan pilpres.Walaupun tidak jarang kemudian di dalamnya terdapat 

dinamika-dinamika yang dapat menimbulkan perpecahan di tubuh internal 

partai.  

 

Provinsi Lampung akan menghadapi momentum demokrasi tersebut, yang 

paling dekat adalah pilkada serentak tahun 2017. Pemilihan Gubernur tahun 

2018, Pemilihan Umum tahun 2019  dan Pemilihan Presiden pada tahun 

2019. Arinal Djunaidi di harapkan mampu menyatukan faksi-faksi yang 

terbentuk akibat konflik yang terjadi di internal Partai Golkar Provinsi 

Lampung . 
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Pasca konflik Partai Golkar Provinsi Lampung diharapakan bisa menjalankan 

berbagai fungsi yang diharapkan oleh publik selama ini, sehingga peran 

individu pimpinan dalam merangkul faksi-faksi yang terjadi saat konflik 

harus mampu disatukan untuk tercapainya tujuan partai dalam menjalankan 

fungsi maupun menghadapi sebuah kompetisi perebutan kekuasaan, hal ini 

melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul 

“Strategi Integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi 

Lampung Pasca Konflik Dalam Rangka Suksesi Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2017.” 

 

 

B. Rumusan  Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis mengajukan rumusan masalah yakni, bagaimana strategi integrasi di 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung Pasca 

Konflik Dalam  Rangka  Suksesi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017? 

 

 

C. Tujuan  Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui strategi integrasi di tubuh Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung  menjelang Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2017. 
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D. Manfaat  Penelitian 

 

Penulis berharap dari hasil penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk 

beberapa kepentingan, diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi literatur yang berguna 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang 

konsolidasi  internal partai. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan 

penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A. Konsepsi Strategi Partai Politik 

 

Strategi digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau kemenangan. 

Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandat, dalam 

perolehan tambahan suara, dan sebuah kemenangan pemilu bagi kandidat 

atau dalam kebijakan. Strategi menjadi elemen yang penting dalam 

pencapaian tujuan. Pengelolaan strategi yang baik dan benar akan mendukung 

planning dalam proses penyusunan serta pemantapan strategi. Seperti 

dikemukakan oleh Arnold Steinberg dalam Efriza (2012:196) bahwa strategi 

adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanan strategi 

mempengaruhi sukses atau gagal pada akhirnya. Jadi, strategi sebagai penentu 

keberhasilan yang dilakukan dengan sebuah pilihan tindakan. 

 

Strategi pada pilkada harus relevan dengan kondisi politik dan 

sosial.Kemenangan merupakan tujuan setiap calon yang maju dalam 

kompetisi politik pada Pilkada.Untuk menjadi pemenang dengan 

mengalahkan kompetitor, maka perlu adanya strategi.Seperti yang 

dikemukakan oleh Karl Von Clausewitz dalam Rohman (2010:3) strategi 

sebagai suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai 

tujuan perang. 
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Strategi pada perang gerilya, dan tujuan utamanya bukanlah memenangkan 

pertempuran yang menentukan, melainkan membuat kerugian atau kerusakan 

sebesar-besarnya pada pasukan musuh dan menghancurkan semangat musuh 

dengan menggunakan satuan-satuan kecil yang independen. Strategi-strategi 

semacam ini sangat berguna jika pihak musuh memiliki kekuasaan perang yang 

lebih besar dan medan yang dipilih memungkinkan jenis perang semacam ini. 

Perang Cina-Jepang di bawah Mao Tse-tung merupakan awal jenis perang ini, 

dan perang Vietnam adalah bentuk penerapan yang konsisten sebuah perang 

gerilya dengan efektivitas yang tinggi. Von Clausewits menyatakan bahwa 

strategi merupakan seni, maka setiap aktor maupun pihak yang menyusun 

strategi memiliki ciri khas, perbedaan maupun karakteristik serta orientasi 

sendiri yang mencirikan  identitas organisasi  maupun pribadi. 

 

1. Strategi Politik 

Strategi pada konteks pemilu tentu saja bukan untuk berperang dalam 

artian perang fisik dilapangan. Namun, lebih pada perang ide gagasan dan 

program yang akan disampaikan kepada pemilih. Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Schroder (2010 :3) tujuan politik pada saat kampanye 

pemilu bukanlah situasi perang yang sesungguhnya. Sebab, mengandalkan 

ide politik yang kemudian dikemukakan oleh seseorang atau kelompok 

untuk memecah masyarakat pada saat ide itu diumumkan. Hal ini 

disebabkan karena setiap ide politik akan mengubah keadaan dan dalam 

setiap keadaan selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. 

Pemaknaan strategi sebagai formulasi ide gagasan disusun untuk mencapai 

tujuan kemenangan dalam pemilu.Tujuan dari kemenangan ini adalah 
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kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Schroder bahwa setiap gagasan 

politik betapapun baik niatnya, hanya dapat diwujudkan dalam konfrontasi 

dengan penentang gagasan tersebut. Implementasi sebuah gagasan tidak 

banyak berhubungan dengan alasan atau rasionalitas, tetapi lebih 

berhubungan dengan kekuasaan dan pengaruh. 

 

Beberapa pemaknaan strategi diatas, kemudian didefinisikan oleh Schroder 

bahwa strategi politik sebagai strategi yang digunakan untuk 

merealisasikan cita-cita politik. Contohnya,  pemberlakuan peraturan baru, 

pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau 

dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. 

Pengalaman membuktikan bahwa langkah semacam itu biasanya tidak 

direncanakan cukup matang baik oleh partai politik maupun pemerintah. 

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan proyek akan gagal. 

Praktiknya, seringkali hasil proyek dan perencanaan yang demikian 

mengakibatkan masyarakat memberikan perlawanan, kemudian tidak 

menaati peraturan atau bahkan sama sekali tidak mengetahui keberadaan 

peraturan tersebut. Ini merupakan contoh bahwa strategi pemerintah 

kurang matang  sehingga menimbulkan kerugian. 

 

2. Strategi dalam Pilkada 

Strategi tidak serta merta disusun secara spontan, namun ada proses 

panjang serta untuk tujuan yang juga berjalan dalam jangka panjang. 

Sesuai dengan konsep strategi yang dikemukakan oleh Robbins dalam 

Sugiono (2013:160) yang mendefinisikan strategi sebagai penentuan dari 
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tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi, dan 

penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Sementara Chandler 

dalam Sugiono(2013:160) mendefinisikan strategi sebagai penetapan 

sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan 

serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan itu. Ini menunjukkan bahwa ada keterikatan antara tujuan dengan 

strategi. 

 

Hal ini menjadikan strategi sebagai fokus utama dalam pilkada. Perolehan 

suara dan kemenangan menjadi goalsetting dari strategi politik yang telah 

direncanakan, disusun, dikemas dan diaplikasikan secara efektif. 

Penyusunan strategi dalam konteks pilkada, mengandalkan kemampuan 

tim penyusun atau tim sukses dalam membentuk serta mengelola strategi. 

Orientasi  kemenangan dan mengalahkan lawan dikemas dalam sebuah 

seni memanajemen strategi. 

 

Suatu organisasi mengembangkan strategi dengan tujuan meningkatkan 

nilai yang diciptakan untuk stakeholder. Melalui strategi ini, suatu 

organisasi akan menggunakan dan mengembangkan kompetensi intinya 

untuk mendapatkan keunggulanbersaing, sehingga dapat menciptakan 

keuntungan dari sumber daya yang langka. Strategi politik dalam partai 

politik, gabungan partai politik dan tim sukses pasti memiliki tujuan yang 

ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan strategi 

yang jitu. Strategi yang jitu disusun melalui proses komunikasi politik 
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antara stakeholder dengan tim sukses anggota partai dan masyarakat 

sebagai sasaran dalam mencapai  tujuan kemenangan pilkada. 

 

Strategi pada pilkada selalu digunakan oleh aktor yang berkecimpung 

dalam politik pilkada dan memiliki kepentingan. Selama ini, strategi jitu 

yang menjadikan kandidat menang dalam Pilkada dijadikan senjata untuk 

dipakai kembali pada waktu yang akan datang. Semakin modern 

perkembangan zaman serta dinamika perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat menjadi acuan penyusunan strategi dalam memenangkan 

kompetisi pilkada. Strategi tidak bisa dianggap hal  yang kecil, karena 

pada dasarnya sesuatu yang kecil pun diatur dalam strategi. 

 

 

B. Integrasi dalam Terminologi Politik 
 

Sunyoto Usman (1995), menyebutkan integrasi adalah suatu proses ketika 

kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat saling memelihara dan 

menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan sosial, 

ekonomi dan politik. Dalam konteks tersebut integrasi bukanlah untuk 

menghilangkan diferensiasi, karena yang terpenting adalah kesadaran untuk 

memelihara da nmenjaga keseimbangan untuk menciptakan hubungan sosial 

yang harmonis. Menurut Usman, integrasi merupakan bentuk kontradiktif 

dari konflik, namun meskipun demikian integrasi dan konflik bukanlah dua 

hal yang harus dipertentangkan. Karena integrasi bisa saja hidup bersebelahan 

dengan konflik, bahkan melalui konflik keseimbangan hubungan dapat ditata 

dan diciptakan kembali. Konsep yang ditawarkan tersebut mengisyaratkan 
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bahwa  integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang 

intensif. 

 

Kelompok-kelompok sosial yang berintegrasi membangun sosial networks 

dalam suatu unit sosial yang relatif kohesif. Prasyarat integrasi yang 

ditawarkan oleh Usman. Pertama, kesepakatan sebagian besar anggotanya 

terhadap nilai-nilai sosial tertentu yaitu bersifat fundamental. Kedua, saling 

ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun didalamnya untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi. Memang diakui bahwa akibat adanya 

perbedaan dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya ekonomi dapat 

melibatkan terjadinya stratifikasi sosial berdasarkan kelas kaya, menengah, 

dan miskin. Akan tetapi dengan model pembangunan masyarakat yang 

menekankan saling ketergantungan ekonomi dapat mencegah kemungkinan 

tumbuhnya eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin, karena 

masing-masing kelompok berpendapatan terspesialisasi secara fungsional, 

sehingga ciri diferensiasi  tidak terlalu sukar diseimbangkan.  

 

Masyarakat sebagai konsep sosial menggambarkan berkumpulnya manusia 

atas dasar sukarela, yang tidak harus terjadi secara fisik tetapi juga berupa 

keterikatan dan keterkaitan batiniah (Kartasasmita, 1997:7). Dalam konsep 

masyarakat yang demikian iniada makna kesatuan antara kebinekaan 

ataukeanekaan (diversity) dan kekhasan atau kekhususan (uniquenness). 

Menurut Ginandjar, apa yang menjadi kesamaan (what is Commonto all) 

merupakan pertanyaan mendasar setiap kali terjadi hubungan yang saling 

bergantung atau kerjasama yang berintikan situasi simbiosis yang mutualistis. 
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Situasi simbiosis yang mutualistis itu akan dapat tercipta bila elemen-elemen 

sosial bisa disatukan hingga membentuk suatu kekuatanyang bersifat sinergis. 

Kekuatan sinergi situ lahir dari proses interaksi sosial yang berlangsung 

secara intensif didalam dan diantara unit-unit sosial yang ada dalam 

masyarakat, apakah itu keluarga, kelompok, asosiasi, golongan masyarakat 

(etnis dan agama) dan sebagainya. Dalam hal ini proses interaksi sosial baik 

yang vertikal maupun horizontal menjadi penting. 

 

Pada interaksi vertikal antara pemerintah dan masyarakat harus 

dikembangkan dari poros“kekuasaan” menjadi poros “pemberdayaan”. 

Interaksi ini harus dikembangkan menjadi interaksi dialogis. Sedangkan 

interaksi horizontal harus dikembangkan menjadi interaksi solidaritas dan 

kemitraan. Dengan terciptanya situasi demikian maka diharapkan tidak ada 

lagi dikotomi yang membedakan antara penduduk asli dan penduduk 

pendatang. Integrasi dalam politik sejatinya sangat berkaitan dengan ilmu 

sosial secara luas, dan berkaitan dengan ilmu ekonomi politik jika dilihat 

secara lebih spesifik. Makna dari integrasi politik adalah uniting, unifying, 

organizing in a group of two or more units. Lebih dari itu,di sisi lain konsepsi 

integrasi politik ini dapat diasumsikan sebagai centralization yang hanya 

dapat  didasarkan pada sejumlah elemen berikut (Ilievski, 2015:2) : 

 

1. Membangun kerangka hukum terpadu 

Setiap lembaga/institusi sejatinya harus memiliki kerangka hukum 

terpadu yang dapat ditaati oleh seluruh anggotanya, demi tercapainya 

tujuan institusi politik itu sendiri. 
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2. Menciptakan lembaga/majelis umum 

Majelis dalam institusi politik berguna sebagai instrumen penetapan 

keputusan serta lembaga pengadilan atas konflik internal partai. Dalam 

konteks ini, keputusan mahkamah Partai bersifat mengikat terhadap 

kader Partai Golkar, berdasarkan Peraturan organisasi, Nomor 11, tahun 

2016 keputusan mahkamah Partai Golkar  bersifat mengikat terhadap 

kader dan apabila masih terdapat perselisihan maka peradilan di 

limpahkan pada Peradilan Umum 

3. Mengembangkan pengambilan keputusan pusat 

Walaupun partai politik lahir dari konsep negara demokrasi, namun 

kenyataannya di dalam tubuh partai ada kecenderungan pemutusan suara 

terpusat (top-down). Namun, pengambilan keputusan yang sentralistik 

ini, sangat berguna dalam menekan terjadinya disintegrasi dalam tubuh 

partai 

4. Memproyeksikan identitas 

Identitas partai politik harus dapat di proyeksikan dengan baik bagi 

seluruh kader. Proyeksi tersebut lahir dari struktur institusi politik yang 

dapat diterima oleh seluruh anggota, kepemimpinan, dan solidaritas 

kader terhadap keputusan institusi politik. 

 

 

a. Faktor-Faktor Terbentuknya Integrasi 

Karsidi (1998:116) menggambarkan beberapa syarat bagi masyarakat 

heterogen untuk dapat mencapai integrasi. Dikatakan disini bahwa 

integrasi hanya terjadi bila pertama, anggota masyarakat merasa tidak 
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dirugikan bahkan keuntungan akan diperoleh lebih besar. Kedua, adanya 

penyesuaian paham tentang norma. Artinya tantangan dan bagaimana 

harus bertingkah laku untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Ketiga, 

norma yang berlaku harus konsisten, untuk membentuk suatu struktur 

yang  jelas. Integrasi sosial terjadi harus melalui tiga tahapan. 

 

Pertama, akomodasi, merupakan upaya para pihak yang berbeda pendapat 

atau bertentangan untuk mencari pemecahan masalah atau upaya 

mempertemukan perbedaan atau pertentangan atau upaya menyelesaikan 

perbedaan melalui koordinasi. Kedua, koordinasi merupakan perwujudan 

suatu bentuk kerjasama. Ketiga, asimilasi atau akulturasi merupakan 

kontak kebudayaan yang berlainan atau pertemuan dua kebudayaan yang 

lebih baik. Dalam membangun nilai harmoni akan ditemukan tahapan ini 

atau dengan kata lain terdapat relasi saling tergantung sehingga masing-

masing pihak menyadari perannya. Dalam proses ini tidak ada in group 

(kita) dan out group (mereka), keduanya memiliki peran yang sama dalam 

membangun  kehidupan yang lebih baik. 

 

b. Konflik dan Integrasi 

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, dan konflik merupakan 

salah satu sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi 

di masyarakat. Pertentangan-pertentangan atau konflik mungkin terjadi 

antara individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan 

kelompok. Konflik dan integrasi merupakan dua konsep yang dalam 
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tradisi sosiologi biasanya digunakan secara bersama-sama dan tidak dapat 

dipisahkan karena yang satu merupakan kebalikan dari yang lainnya.  

 

Seperti yang di jelaskan oleh Achmad Fedyani (1982:22)  dalam bukunya: 

“Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan 

disadari antara individu-individu, individu dengan kelompok atau 

kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. 

Sedangkan integrasi didefinisikan sebagai penyatuan kelompok-kelompok 

yang tadinya terpisahsatu sama lain dengan melenyapkan perbedaaan-

perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada sebelumnya, Selain itu 

integrasi juga diartikan sebagai diterimanya seorang individu oleh 

anggota–anggotalain dari suatu kelompok melihat sisi fungsi konflik. 

 

Lewis Coser berpendapat bahwa konflik merupakan suatu gejala yang 

wajar terjadi didalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial dan 

kebudayaan, dan konflik merupakan proses yang bersifat instrumental 

dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial, Konflik 

dapat memperkuat identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur 

kedalam dunia sosial sekelilingnya. Tingginya frekuensi konflik antara 

kelompok memungkinkan untuk menekan konflik terjadi dalam 

lingkungan kelompok itu sendiri. Sedangkan kelompok yang tidak terlibat 

konflik cenderung bersikap toleran terhadap konflik-konflik yang terjadi 

antara warganya sendiri, sehingga sikap ini menimbulkan keseimbangan 

antara kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Dengan demikian konflik 

yang terjadi dalam masyarakat terbuka (struktursosial), berfungsi sebagai 



22 
 

 

jalan untuk memecahkan dan mengurangi ketegangan-ketegangan, 

sehingga memberikan dampakpada peningkatan stabilitas dan intergrasi di 

masyarakat. Karena dengan sikap toleran terhadap perbedaan dan 

pertentangan dapat membuka jalan untuk mengetahui sumber-sumber 

konflik atau ketidakpuasan di dalam masyarakat. Konflik dapat pula 

menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan 

dalam masyarakat, karena timbulnya pertentangan merupakan indikasi 

telah berjalanya proses akomodasi, maka dengan proses akomadasi 

tersebut memungkinkan melakukan perubahan-perubahan dalam kaitannya 

dengan hubungan antara kelompok-kelompok tersebut, dengan demikian 

diharapkan kembali dapat mencitakan kembali keseimbangan dan 

menciptakan kerja sama di masyarakat.  

 

Pertentangan-pertentangan atau konflik yang terjadi menyebabkan setiap 

kelompok untuk melakukan introspeksi dan dilanjutkan dengan 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam kelompok tersebut, 

dan untuk menutupi kelemahan tersebut dimungkinkan masing-masing 

kelompok untuk melakukan kerja sama saling melengkapi 

kekuarangannya dengan demikian kelemahan-kelemahan dari masing-

masing kelompok tersebut dapat tertutupi, selain itu pertentangan atau 

konflik ini memberikan batas-batas yang jelas terhadap peran dan 

tanggung jawab kelompok akan fungsi dan  kedudukannya di masyarakat. 

 

Dalam masyarakat biasanya kita menemukan saluran-saluran konflik 

untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang merusak sistem sosial, 
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dalam sosiologi alat ini disebut sebagai safety-valve (katup penyelamat) 

yang memiliki makna suatu mekanisme khusus yang dipakai untuk 

mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup 

penyelamat memberikan sarana-sarana tertentu yang dapat mengalihkan 

kelompok-kelompok yang bertikai untuk menyalurkan luapan permusuhan 

kearah lain tanpa menghancurkan seluruh struktur. Dengan kata lain katup 

penyalamat berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan permusuhan 

yang bertujuan untuk menetralisir ketegangan-ketegangan yang timbul 

dari situasi pertentangan tersebut. 

 

Menurut Lewis Coser lewat savety-valve mengemukakan (katup 

penyelamat) itu permusuhan dihambat agar tidak berpaling pada melawan 

objek aslinya. Tetapi penggantian yang demikian mencakup juga biaya 

bagi sistem sosial maupun bagi individu: mengurangi tekanan untuk 

menyempurnakan sistem untuk memenuhi kondisi-kondisiyang sedang 

berubah maupun membendung ketegangan dalam diri individu, 

menciptakan kemungkinan tumbuhnya  ledakan-ledakan destruktif. 

 

 

C. Konsep Partai Politik 

 

Menurut Miriam Budiarjo (2001:160) secara umum dapat dikatakan bahwa 

partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

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

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Kegiatan seseorang dalam partai politik 
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merupakan suatubentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup 

semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses 

pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau 

tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini 

mencakup memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan 

politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk 

dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan 

komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu. Partai 

politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara 

sosial maupun ekonomi,  moril maupun materil. 

 

Menurut  Nurul (90:91) cara mengemukakan keinginan rakyat melalui parpol 

ini mengandung  pengertian adanya demokrasi. Dengan demikian, suatu 

partai politik hanya dapat ada dengan sesungguhnya jika ada sekurang-

kurangnya satu kelompok lain yang menyainginya. Hubungan partai politik 

dengan perilaku elit politik disini yaitu sebagai sebuah organisasi yang 

mementingkan keinginan rakyat, Partai Golkar memiliki struktur organisasi, 

dimana ketua yang memiliki kewenangan penuh atas keputusan-keputusan 

yang akan diambil memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan dari 

partai itu sendiri dan lebih dari sekedar pengambil keputusan, adanya 

kepentingan antar elit sering juga mewarnai Partai Golkar. 

 

1. Definisi Partai Politik 

Miriam Budiardjo (1988): partai politik adalah suatu kelompok yang 

terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-
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cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara 

konstitusional  untuk melaksanakan  kebijakan-kebijakan mereka.  

 

Efriza dalam Carl J.Friendrich (2012:214) menyebutkan partai politik 

adalah  sekompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan 

merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi 

pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan 

kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil. 

Berbeda dengan A Reader dalamSigmund Neumann (352) yang 

mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis 

politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta 

merebut dukungan rakyat atau dasar persaingan dengan suatu golongan 

atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. 

Disini setiap partai politik merupakan kelompok yang dapat dibedakan 

dari kelompok lainnya. 

 

Efriza dalam Giovanni Sartori (2012:215) menyebutkan partai politik 

adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan, melalui 

pemilu itu, mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-

jabatan publik. Definisi partai politik yang berbeda dikemukakan oleh 

Frank J. Surouf dalam pandangannya, Surouf tidak terlalu menekankan 

pada aspek hakekat atau tujuan partai politik, tetapi lebih menekankan 

pada aspek organisasi dari partai politik. Dalam uraiannya Surouf 

menggambarkan partai politik sebagai raksasa politik berkepala tiga 
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(Threeheaded political giant). Surouf menggambarkan organisasi partai 

politik sebagai sebuah struktur sosial, dimana dalam tiap struktur 

kepartaian menjalankan fungsi, peran, tanggung jawab dan corak 

aktivitas yang beragam dalam sistem politik, serta saling berhubungan 

antara satu struktur dengan struktur yang lain. Ketiga struktur tersebut 

antara lain; partai dikantor pusat (Party in the central office), partai 

dalam pemerintahan (Party in the goverment) dan partai pada akar 

rumput (Party in the Electorate). 

 

Party in the office menggambarkan organisasi formal partai politik, yang 

terdiri dari pemimpin partai, aktivis partai, dan anggotanya. Orang-orang 

berada dalam struktur ini, membuat dan memutuskan strategi yang 

digunakan dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi 

partai. Mereka bekerja melalui komite, kaukus, konfrensi dan konvensi 

dan mereka dikontrol oleh hukum negara dan peraturan yang berlaku di 

dalam partai. 

 

Party in the government, merujuk kepada orang-orang partai yang 

berhasil menduduki jabatan publik, seperti presiden, gubernur, bupati 

atau anggota dewan yang beradadi parlemen nasional maupun daerah. 

Orang-orang yang memegang jabatan ini berperan sebagai perpanjangan 

tangan partai dalam pemerintahan, dan bertugas untuk memperjuangkan 

kepentingan partai mereka dalam pemerintahan untuk dimasukkan dalam 

kebijakan pemerintah. Party in the electorate, merupakan struktur yang 

paling susah untuk digambarkan, terdiri dari orang-orang yang memiliki 
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derajat loyalitas yang beragam terhadap partai, yang memilih untuk 

partai tersebut pada saat pemilihan umum tetapi tidak menjalankan 

sebuah kegiatan yang aktif dalam partai politik, selain pada saat 

pemilihan umum berlangsung. Orang-orang dalam struktur ini adalah 

klien atau simpatisan dari partai, dan mereka hanya bertanggung jawab 

untuk memberikan suara mereka kepada partai politik dalam pemilu. 

Meskipun perannya tidak terlalu besar, tetapi pada struktur inilah partai 

politik menggantungkan harapan mereka untuk memperoleh jabatan dan 

menguasai pemerintahan. Mereka menentukan berhasil atau tidaknya 

sebuah partai untuk memenangkan sebuah posisi atau jabatan dalam 

pemerintahan. 

 

2. Fungsi Partai Politik 

Miriam Budiarjo (2000:163) Secara hakiki partai politik memiliki fungsi 

utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan 

program–program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain 

fungsi di atas,  partai politik juga memiliki fungsi antara lain : 

 

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik 

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai 

politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang 

memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann 

dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik 

merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan 

dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan 
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mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang 

lebih luas. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak 

menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada 

masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi 

merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat 

dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Segala kebijakan 

pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat 

diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh 

masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan 

masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis 

dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat 

dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara 

pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui 

partai politik. 

 

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra 

(image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum 

dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya 

menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga 

negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan 

nasional. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota 

masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan 

politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung 

seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan 
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formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja 

melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan 

keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini 

masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan 

simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi 

politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik 

dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi 

politik pada masyarakat. 

 

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-

kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan 

kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk 

menjaring dan melatih calon-calon kader. 

 

d. Sebagai Sarana Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum 

dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, 

partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, 

mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk 

menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi 

proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. 

Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari 

pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik 
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demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada 

aktivitas mandiri. 

 

e. Sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia 

yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. 

Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Partai politik 

sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk 

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak 

yang berkonflik, partai politik juga berbeda dengan kelompok 

penekan (pressure group) atau istilah yang lebih banyak dipakai 

dewasa ini, kelompok kepentingan (interest group).Partai politik 

bertujuanmemperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas 

melalui mekanisme pemilu, sedangkan kelompok penekan atau 

kelompok kepentingan yang lain hanya mengejar kepentingan-

kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti 

pemilu. 

 

 

D. Institusionalisasi Partai Politik 

 

Menurut Huntington (1968:12), pelembagaan atau institusionalisasi partai 

adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai 

stabilitas dan nilai tertentu. Samuel P. Huntington pernah mengutarakan 

bahwa partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi akan menjanjikan 

terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik. Secara umum, pelembagaan 

partai politik dalam pengertian klasik Huntington adalah ketika organisasi 
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langsung telah mendapatkan “value (nilai) dan stability (stabilitas)”. Jika 

partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai 

organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas 

internal, maka partai politik dapat dikatakan terlembagakan dengan baik. 

Dalam menjamin kemampuan memobilisasi dan menyalurkan aspirasi 

konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah 

disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat 

dapat ditampung  dan diakomodasikan seluas mungkin.  

 

Oleh karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara 

tepat. Di satu pihak harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi 

dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur 

organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi 

pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan 

kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok 

struktur internal organisasi partai itudengan kebutuhan, makin tinggi pula 

derajatpelembagaan organisasi yang bersangkutan. 

 

Efriza (2012:240), pelembagaan partai politik menurut Guillermo O‟Donnell 

melibatkan dua aspek penting, yaitu value infution (nilai pemasukan) dan 

behavioral routinization (rutinitas perilaku). Value infution merupakan suatu 

proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan dan 

kepentingan individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi 

partai politik. Sementara itu, behavioral routinization terjadi kalau ada pola-

pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara 
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formal dan informal tertanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada 

prediktabilitas dan reguritas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para 

anggota, penguruspartai,  maupun masyarakat luas lainnya.  

 

Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan pengembangan kelembagaan 

partai politik pada masa transisional, setidaknya itu yang diuraikan oleh Larry 

Diamond dan Richard Gunther dalam bukunya Political Parties and 

Democracy, ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk 

melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat tiga bidang yang perlu 

diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai politik 

hendaknya  dikedepankan, yaitu : 

 

1. Keutuhan Internal 

Suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam 

partai (faksionalisme internal). Adanya dialog dalam partai memang 

prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang sehat, namun tumbuhnya 

perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat 

merugikan pengembangan partai politik ke depan. Karena itu, ada 

beberapa catatan penting guna menumbuhkan keutuhan internal partai 

yaitu; 

a. mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh partai 

b. meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal partai  

c. memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya proses dan prosedur 

yang benar ketika muncul pertikaian. 
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2. Ketangguhan Organisasi 

Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen 

guna pembangunan legitimasi politik dirinya. Tujuan tersebut dapat 

tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber dayanya ke 

level-level yang lebih rendah daripada di tingkat pusat/nasional. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketangguhan partai politik di semua level 

adminitrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga 

sumber-sumber daya (manusia, finansial serta metode) dapat bekerja 

demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan 

jangka panjang.  

 

3. Identitas Politik Partai 

Identitas partai menjadi penting ketika berupaya untuk mengejar jabatan 

di pemerintahan. Karena itu gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-

prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-

program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam 

mengonstruksi identitas partai yang kuat. Dukungan suara pada partai 

politik memerlukan strategi yang jitu dan konkret. Serta salah satu jalan 

yang paling jitu dalam meraup dukungan pemilih adalah melalui 

mekanisme kampanye. Guna memaksimalkan perolehan dukungan dari 

para votels, partai politik harus mengorganisasi sumber daya-sumber 

daya internal partai. Untuk tujuan itu, partai politik harus memiliki 

gagasan yang jelas mengenai realisasi kebutuhan pemilih. 
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Pelembagaan partai merujuk pada empat dimensi sistem institusionalisasi 

partai yang dikembangkan Mainwaring dan Scully (1995): Pertama, 

stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai yang tidak disertai 

institusionalisasi akan mempertinggi angka volatility dalam pemilu. 

Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki 

wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan 

mempunyai ideologi yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat 

ditentukan oleh program dan ideologi yang jelas dan dapat diterima 

masyarakat serta menyangkut hungungan antara partai dan pemilihnya.  

 

Lemahnya hubungan ideologi antara partai dan pemilih menjadi salah 

satu komponen yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat. 

Ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai. Mereka 

melihat partai sebagai sebagai bagian yang penting dalam demokrasi. 

Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian 

bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya. 

Proses pelembagaan partai akan sangat dibatasi selama partai masih 

menjadi instrumen personal dari pemimpinnya.  

 

Efriza (2012:240), Vicky Randall dan Lars Svasan menyebutkan bahwa 

pelembagaan partai politik melibatkan setidaknya empat variabel 

penting, yaitu: systemness (kesistemannya), decisional autonomy 

(otonomi keputusan), value infusion (nilai pemasukan) dan reification. 

Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-



35 
 

 

eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini 

dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah tabel empat sel, yaitu: 

a. derajat kesisteman (systemnes) sebagai hasil persilangan aspek 

internal dengan struktural.  

b. derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil 

persilangan aspek internal dengan kultural.  

c. derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional 

autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. 

d. derajat pengetahuan atau citra publik (reification) sebagai hasil 

persilangan aspek eksternal dengan kultural.  

 

Derajat Kesisteman (Systemness) 

Kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, 

termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, 

prosedur, dan mekanisrne yang disepakati dan ditetapkan dalam 

AD/ART partai politik. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi 

menurutasal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari 

bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah, siapakah yang lebih 

menentukan dalam partai, seorang pemimpin partai yang disegani 

ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan 

mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan, 

siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan faksi-faksi 

dalam partai ataukah partai secara keseluruhan dan bagaimana partai 

memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah 

dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) 

ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).  

 

Titik terlemah partai politik di Indonesia adalah belum ada kesisteman 

dalam suatu partai. Kebanyakan partai politik, termasuk partai politik 
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yang telah memenuhi ketentuan electoral threshold, memiliki derajat 

kesisteman yang rendah karena keempat indikator tersebut, tetapi 

terutama karena peran pemimpin partai lebih dominan daripada 

kedaulatan anggota dan kepentingan faksi, kelompok dan golongan lebih 

dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi. Pemimpin yang 

dominan dalam suatu partai politik tidaklah dengan sendirinya buruk. 

Peran pemimpin dominan akan menimbulkan akibat buruk apabila sang 

pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan 

dominasinya, sedangkan peran dominan pemimpin akan menimbulkan 

akibat yang positif bila sang peminpin menggunakan kharismanya 

membangun kesisteman dalam partai.  

 

Fraksi, dan pengelompokan di dalam partai juga tidak dengan sendirinya 

buruk. Bila pengelompokan di dalam partai terbentuk atas dasar 

primordial, maka pengelompokan akan merusak solidaritas partai karena 

akan menimbulkan konflik zero-sum (yang menangmendapatkan 

semuanya, yang kalah tidak mendapatkan apa-apa). Akan tetapi bila 

pengelompokan berdasarkan perbedaan orientasi (pola dan arah) 

kebijakan, maka pengelompokan itu justru akan mendinamiskan partai 

karena konflik yang timbul justru non zero sum (menang-menang alias 

semua kelompok menang). Untuk membangun kesisteman dalam setiap 

partai politik dapat ditempuh dengan “pasal” (undang-undang) tetapi 

dapat pula ditempuh dengan “pasar” (diserahkan pada penilaian warga 

masyarakat). Dalam rangka membangun kesisteman ini, pada UU Partai 

Politik perlu dimuat ketentuan yang mengharuskan setiap partai politik 
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merumuskan AD/ART secara mendetail, dan ketentuan yang memuat 

jenis keputusan perihal apa saja yang harus diputuskan melalui rapat 

anggota. Setidak-tidaknya tiga isu harus diputuskan melalui mekanisme 

rapat anggota sesuai  

 

1. Derajat Identitas Nilai (Value Infution) 

Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai poilitik 

berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu berdasarkan 

basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola 

dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. 

Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan 

hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), 

yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai 

gerakan sosialyang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti 

buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama 

tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan pengaruh 

klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan 

anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu 

mengharapkan  tangible resources berupa materi dari partai). 

 

Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik 

niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Partai buruh sesuai 

dengan namanya jelas memiliki basis sosial pendukung yang jelas 

buruh karena pola dan arah perjuangan partai itu memperhatikan 

kepentingan buruh, dan Partai Republik di Amerika Serikat memiliki 
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basis sosial pendukung yang jelas, yaitu kulit putih menengah ke atas 

beragama Protestan. 

 

2. Derajat Otonomi Keputusan (Decisional Autonomy) 

Derajat otonomisuatu partai politik dalam pembuatan keputusan 

berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik 

dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun 

dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga 

luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat), apakah 

partai tergantung kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu 

bersifat saling tergantung (interdependen), dan apakah keputusan 

partai ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa 

jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai. 

 

3. Derajat Pengetahuan Publik (Reification) 

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada 

pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam 

pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah 

tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu 

maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun 

sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. 

Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan 

kiprah partai tersebut. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas 

citra atau pengetahuan publik mengenai partai tersebut. Makin luas 

dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik dan 
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penyelenggaraan negara, makin mudah bagi kalangan masyarakat 

untuk mengetahui partai politik tersebut. Institusionalisasi atau 

pelembagaan partai akan ditentukan oleh profesionalisme dan 

pengelolaan partai. Tidak hanya ketika menjelang pemilu, tetapi juga 

menyangkut rutinitas kegiatan partai.  

 

Pengelolaan dan profesionalisme tersebut terdiri dari beberapa aspek 

penting kehidupan partai. Termasuk dalam hal ini adalah 

pembangunan ideologi dan kebijakan, aturan main, kekuasaan dan 

latar belakang sosial anggota partai dan pemimpinnya, rekruitmen 

dan kandidat yang duduk dilegislatif, serta proses marketing dari 

partai tersebut. Keprofesionalan dari para staf partai yang 

menjalankan fungsinya sehari-hari menjadi elemen penting dalam 

pelaksanaan aspek-aspek di atas. Paul Webb dan Robin Kolodny 

mencatat tentang lingkup bagaimana partai yang profesional bekerja. 

Dibutuhkan staff yang profesional dalam menjalankan partai. 

Kampanye tidak hanya dilakukan ketika pemilu berlangsung, tetapi 

juga dilakukan secara berkesinambungan untuk membentuk dan 

mengartikulasi posisi konstituen. Efeknya, beberapa partai harus 

menjalankan pembagian fungsi-fungsi tertentu.  

 

Beberapa diantaranya adalah, rekruitmen dan nominasi kandidat untuk 

pemilihan, melakukan penelitian terhadap kebijakan dan mempelajari 

strategi lawan politik dalam pemilu, pembangunan kebijakan, 

pengolaan dana untuk memenangkan pemilu, publikasi dan marketing 
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kebijakan partai, mengukur opini publik dan mempelajari mobilisasi 

dukungan publik. Sedangkan jenjang atau tingkat profesionalisme 

tersebut bisa dibagi menjadi tiga yaitu amateurs yang terdiri dari 

anggota dan pekerja sukarela, profesional staff dan pengurus harian 

partai dan pada tinggat yang paling tinggi adalah konsultan 

profesional partai.  

 

 

E. Hukum Besi Oligarkis 

 

Efriza (2012:311), Robert Michels mengatakan “setiap kepartaian memiliki 

kekuasaan oligarkis yang didasarkan atas basis demokratis”. Penyebab utama 

oligarkis yaitu kebutuhan teknis yang mendesak akan kepemimpinan. Proses 

yang berawal dari konsekuensi diferensiasi fungsi-fungsi dalam partai 

berujung dengan seperangkat kualitas yang diperoleh para pemimpin melalui 

keterkucilan mereka dari massa. Pada awalnya para pemimpin muncul secara 

spontan fungsi-fungsi mereka adalah hiasan dan kurang penting. Tetapi, 

setelah itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin profesional, dan pada tahap 

perkembangan yang kedua mereka menjadi stabil dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

Penjelasan mengenai fenomena oligarkis yang dihasilkan sebagian bersifat 

psikologis. Oligarki berasal dari transformasi psikis yang dialami pemimpin-

pemimpin partai sepanjang hidup mereka. Namun lebih dari itu, oligarki 

tergantung kepada apa yang dapat dikatakan sebagai psikologi organisasi itu 

sendiri, yakni  kepada kebutuhan-kebutuhan taktis dan teknis yang berasal 
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dari konsolidasi setiap kesatuan politik yang berdisiplin. Secara singkat, 

hukum sosiologis paling fundamental dari partai-partai politik dapat 

dirumuskan sebagai berikut; “organisasilah yang melahirkan dominasi 

golongan terpilih atas pemilih, pemegang mandat atas member mandat, 

utusan atas pengutus. Barang siapa yang berbicara tentang organisasi, ia 

berbicara tentang oligarki”. 

 

Adapun prinsip-prinsip “Hukum besi oligarki” sebagai berikut; Pertama, 

partaisebagai suatu entitas dan bagian dari mekanisme, tidak selalu dapat 

diidentifikasikan dengan totalitas anggotanya dan juga dengan kelas yang 

memiliki partai itu. Karena partai pada awalnya dibentuk sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pada akhirnya telah menjadi tujuan itu sendiri, serta dibekali 

oleh cara-cara dan kepentingan-kepentingan, maka dari sudut pandang 

teologis partai terpisah dari kelas yang diwakilinya. Dalam realitas sering ada 

gap antara kepentingan-kepentingan massa yang menyatu dalam membentuk 

partai dengan kepentingan-kepentingan birokrasi dalam mana partai menjadi 

person di dalamnya. 

 

Kedua, penyebab utama oligarki dalam partai-partai demokratis adalah 

kebutuhan teknis yang mendesak akan kepemimpinan. Hal ini dimulai dari 

proses diferensiasi fungsi-fungsi dalam partai dilengkapi dengan hal-hal 

kompleks yang di dalamnya para pemimpin menentukan dirinya terpisah dari 

massa. Oligarki juga berasal dari transformasi-transformasi fisik dimana 

tokoh-tokoh pemimpin partai memiliki jalan hidup mereka sendiri. Namun 

oligarki juga tergantung pada apa yang disebut psikologi organisasi itu 
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sendiri. Ketiga, hukum sosiologis dari partai-partai politik “hukum besi 

oligarki” dengan ungkapannya yaitu “organisasi yang melahirkan dominasi 

oleh golongan terpilih ataspemilih, oleh pemegang mandat atas pemberi 

mandat, oleh utusan atas yang mengutus. Barang siapa yang berbicara tentang 

organisasi, ia juga berbicara tentang oligarki”. Keempat, setiap organisasi 

kepartaian mengetengahkan suatu kekuatan oligarki yang didasarkan pada 

basis demokratis. Dimana-mana ditemui kekuasaan yang hampir tak terbatas 

dari para pemimpin yang dipilih atas massa pemilih, disini struktur oligarkis 

telah mencekik prinsip dasar demokratis, penindasan seolah-olah merupakan 

suatu keharusan. 

 

 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Penelitian ini memfokuskan pada  strategi integrasi internal Partai Golkar 

Provinsi Lampung Pasca Konflik dalam rangka suksesi pemilihan kepala 

daerah tahun 2017. Partai Golkar sebagai partai superior tidak terlepas dari 

adanya perpecahan internal partai tidak terkecuali dalam konteks 

kepengurusan partai di Provinsi Lampung. Kekuatan partai Golkar dalam 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dibenahi terutama dalam Pilkada 

serentak tahun 2017 yang lalu. Salah satu cara untuk menghimpun kekuatan 

Partai ialah dengan melakukan integrasi internal partai untuk menyelaraskan 

visi dan misi serta target yang ingin di capai pasca konflik internal yang 

terjadi. 
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Usaha dalam melakukan integrasi internal tidak terlepas dari (Ilievski, 

2015:2) yaitu: 

 

1. Membangun kerangka hukum terpadu 

Setiap lembaga/institusi sejatinya harus memiliki kerangka hukum 

terpadu yang dapat ditaati oleh seluruh anggotanya, demi tercapainya 

tujuan institusi politik itu sendiri; 

2. Menciptakan lembaga/majelis umum; 

Majelis dalam institusi politik berguna sebagai instrumen penetapan 

keputusan serta lembaga pengadilan atas konflik internal partai. Pada 

konteks ini, berdasarkan Peraturan Organisasi, Nomor 11, tahun 2016 

keputusan mahkamah Partai Golkar  bersifat mengikat terhadap kader 

dan apabila masih terdapat perselisihan maka peradilan di limpahkan 

pada Peradilan Umum 

3. Mengembangkan pengambilan keputusan pusat 

Walaupun partai politik lahir dari konsep negara demokrasi, namun 

kenyataannya di dalam tubuh partai ada kecenderungan pemutusan suara 

terpusat (top-down). Namun, pengambilan keputusan yang sentralistik 

ini, sangat berguna dalam menekan terjadinya disintegrasi dalam tubuh 

partai 

4. Memproyeksikan identitas 

Identitas partai politik harus dapat di proyeksikan dengan baik bagi 

seluruh kader. Proyeksi tersebut lahir dari struktur institusi politik yang 

dapat diterima oleh seluruh anggota, kepemimpinan, dan solidaritas 

kader terhadap keputusan institusi politik. 
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Berdasarkan  pemaparan di atas, berikut adalah gambaran kerangka pikir 

dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

z 

 

Strategi Integrasi Dewan 

Pimpinan Daerah Partai 

Golkar Provinsi Lampung 

pasca konflik dalam 

rangka suksesi Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 

2017 

Ilievski, 2015 

Teori integrasi Politik 

Membangun 

kerangka hukum 

terpadu 

Menciptakan 

lembaga/majelis 

umum 

Mengembangkan 

pengambilan 

keputusan pusat 
 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

memproyeksikan 

identitas 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.Metode 

penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada fenomenologis, berusaha 

memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusiadalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Alasan peneliti 

memilih pendekatan kualitatif karena fenomena yang dikaji dalam penelitian 

untuk mengkaji strategi integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar 

Provinsi Lampung pasca konflik dalam rangka suksesi Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2017, penelitian ini memerlukan data lapangan, observasi, yang 

sifatnya faktual dan kontekstual. 

 

Selain itu penafsiran akan sebuah fenomena konflik internal partai dengan 

mengumpulkan banyak variabel dalam kasus dimungkinkan membuat 

kesimpulan tentang objek yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan 

strategi integrasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung dikaji secara mendalam 

dan menyeluruh agar memenuhi tujuan penelitian kualitatif. Peneliti 

menggunakan deskriptif analisis untuk menjawab pertanyaan bagaimana 

strategi integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung 

pasca konflik dalam rangka suksesi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif ini, penulis memfokuskan penelitian pada aktivitas 

mengungkap strategi integrasi yang dilakukan DPD Partai Golkar Provinsi 

Lampung, yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana 

strategi integrasi di DPD  Partai Golkar Provinsi Lampung Pasca konflik dalam 

rangka suksesi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017. Adapun objek pada 

penelitian ini adalah Pimpinan Partai Golkar di Provinsi Lampung 

 

Pada penelitian ini penulis hanya membatasi analisis pada proses strategi 

integrasi pasca konflik Partai Golkar Provinsi Lampung. Sehingga, berdasarkan 

tinjauan teoritis yang sebelumnya telah penulis paparkan, penulis 

menggunakan empat fokus integrasi partai politik, pertama membangun 

kerangka hukum terpadu setiap lembaga/institusi sejatinya harus memiliki 

kerangka hukum terpadu yang dapat ditaati oleh seluruh anggotanya, demi 

tercapainya tujuan institusi politik itu sendiri. Kedua, menciptakan 

lembaga/majelis umum, majelis dalam institusi politik berguna sebagai 

instrumen penetapan  keputusanserta lembaga pengadilan atas konflik internal 

partai.  

 

Pada konteks ini, berdasarkan Peraturan organisasi, Nomor 11, tahun 2016 

keputusan mahkamah Partai Golkar  bersifat mengikat terhadap kader dan 

apabila masih terdapat perselisihan maka peradilan di limpahkan pada 

Peradilan Umum, Ketiga, mengembangkan pengambilan keputusan pusat 

walaupun partai politik lahir dari konsep negara demokrasi, namun 
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kenyataannya di dalam tubuh partai ada kecenderungan pemutusan suara 

terpusat (top-down). Namun, pengambilan keputusan yang sentralistik ini, 

sangat berguna dalam menekan terjadinya disintegrasi dalam tubuh partai. 

Keempat, memproyeksikan identitas. Identitas partai politik harus dapat di 

proyeksikan dengan baik bagi seluruh kader. Proyeksi tersebut lahir dari 

struktur institusi politik yang dapat diterima oleh seluruh anggota, 

kepemimpinan, dan solidaritas kader terhadap keputusan institusi politik. 

 

Selanjutnya, guna mengoperasionalkan fokus penelitian, maka indikator 

tersebut  diturunkan ke dalam sejumlah sub-indikator, dan kemudian disajikan 

ke dalam tabel yang akan menjadi kisi-kisi wawancara, sebagai berikut : 

 
Tabel 4. Kisi–kisi wawancara 

Fokus integrasi Politik Sub fokus integrasi politik Sumber informasi 

 

 

 

 

 

 

Membangun  

kerangka hukum terpadu 

1. Pelaksanaan 

Undang-undang 

Partai Politik. 

 

2. Pelaksanaan dari  

AD/ART Partai  

Politik. 

1. Supriadi 

Hamzah 

(Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

2. Asep Yani  

(Wakil 

Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

3. Himawan Ali 

Imron (Wakil 

Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

4. Herman 

(Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 
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Lampung) 

5. Herman 

(Ketua DPD 

Partai Golkar 

Kabupaten 

Pringsewu) 

 

 

 

 

 

 

 

Menciptakan lembaga  

atau majelis umum 

1. Pelaksanaan hasil  

keputusan 

Mahkamah Partai  

di DPD Partai 

Golkar Provinsi  

Lampung 

 

2. Penerimaan 

Hasil keputusan 

mahkamah  

Partai bagi seluruh 

kader Partai Golkar 

di Provinsi  

Lampung 

1. Supriadi 

Hamzah 

(Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

2. Asep Yani  

(Wakil 

Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

3. Himawan Ali 

Imron (Wakil 

Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

4. Herman 

(Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

5. Herman 

(Ketua DPD 

Partai Golkar 

Kabupaten 

Pringsewu) 

Mengembangkan  

 

 

 

 

 

 

pengambilan keputusan  

pusat 

1. Pelaksanaan 

strstegi 

pengambilan 

keputusan berasal  

Dari Dewan 

Pimpinan pusat  

atau sentralistik. 

 

2. Pelaksanaan hasil 

keputusan terpusat 

1. Supriadi 

Hamzah 

(Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

2. Asep Yani  

(Wakil 

Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

3. Himawan Ali 

Imron (Wakil 
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Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

4. Herman 

(Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

5. Herman 

(Ketua DPD 

Partai Golkar 

Kabupaten 

Pringsewu) 

 

 

 

 

 

 

 

Memproyeksikan 

identitas 

1. Proyeksi partai  

dimata kader 

1. Supriadi 

Hamzah 

(Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

2. Asep Yani  

(Wakil 

Sekretaris 

DPD Partai  

Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

3. Himawan Ali 

Imron (Wakil 

Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

4. Herman 

(Ketua DPD  

Partai Golkar 

Provinsi 

Lampung) 

5. Herman 

(Ketua DPD 

Partai Golkar 

Kabupaten 

Pringsewu) 
Jumlah 4 indikator dengan 7 sub indikator 

Sumber: Diolah peneliti 
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C. Jenis data 

 

Jenis data dikategorikan dalam dua jenis yaitu data primer dan sekunder. 

Menurut Sugiyono (2012:225) sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah 

sumber data yang langsung berasal dari informan dengan tujuan memberikan 

data yang akurat kepada peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data 

yang  diperoleh dari sumber lain berupa dokumen-dokumen. 

 

Pada penelitian ini informan ditetapkan dari Pimpinan Partai Golkar Provinsi 

Lampung dari berbagai tingkatan yaitu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi 

Lampung, perwakilan ketua DPD Partai Golkar kabupaten atau kota dan 

perwakilan ketua pimpinan kecamatan. Pada penelitian ini, sumber data 

sekunder peneliti adalah artikel-artikel online tentang integrasi, jurnal-jurnal 

tentang penelitian integrasi yang sudah pernah di teliti, berita di koran  serta 

dokumentasi lembaga terkait (DPD Partai Golkar Provinsi Lampung). 

 

 

D. Penentuan Informan 

 

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2015:85) sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.Informan ditentukan 

melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Penggunaan purposive sampling untuk menentukan anggota sampel 

yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitian. Alasan penggunaan 
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purposive sampling  dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian untuk 

mengetahui  bagaimana strategi integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai 

Golkar Provinsi Lampung pasca konflik dalam rangka suksesi Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2017, dalam hal ini diantaranya : 

 

1. Supriadi Hamzah (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung) 

2. Asep Yani (Wakil SekretarisDPD Partai Golkar Provinsi Lampung) 

3. Himawan Ali Imron (Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung) 

4. Herman (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pringsewu) 

5. Hj. Tuti Rizwar (Kordinator Wilayah Kab. Lamsel DPD Partai Golkar 

Provinsi Lampung) 

6. Yuraplah BZ (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Peswaran 2014-2016) 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara, wawancara dan studi dokumentasi. 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan antar dua orang atau 

lebih secara langsung. Sugiyono (2015:138) wawancara dibagi  menjadi dua 

yaitu wawancara terstruktur yaitu wawancara yang setiap pertanyaan sudah 

ada alternatif jawaban. Kedua, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara 

bebas yang dilakukan peneliti hanya berpedoman pada garis-garis besar 

permasalahan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara memberikan 

keuntungan, karena dapat menegtahui data yang sifatnya pribadi. Dalam 
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proses wawancara maka berpotensi menggali informasi lebih dalam 

(holistik) 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen.Studi dokumentasi yaitu dokumen 

sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan 

bahkan meramalkan. 

 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti 

dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. 

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing data 

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang 

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan 

lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak 

relevan harus disingkirkan.Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil 

wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan 

dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai 

dengan kaidah sebenarnya. data yang telah diolah menjadi rangkaian 

bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki 

keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa 

kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai. 
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2. Interpretasi 

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian 

dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang 

diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan 

kesimpulan sebagai hasil  penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari 

berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus 

penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan 

penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Moleong 

(2011:13) dalam memahami sebuah argumen, alam hal ini informasi atau 

pernyatan yang diungkapkan oleh informan, peneliti harus memiliki 

kemampuan paraphrasing yaitu kemampuan untuk merumuskan suatu 

pokok pikiran dengan kata-kata sendiri sehingga lahirlah konklusi.Data 

yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data 

berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.  

 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan 

mengenai bagaimana  strategi integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai 

Golkar Provinsi Lampung pasca konflik dalam rangka suksesi Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2017. Data dari hasil wawancara yang diperoleh 

kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan 

lapangan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian 
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kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian 

berlangsung. 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses 

yang cukup panjang  dan melibatkan  beberapa komponen yaitu, reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 

1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan 

peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik 

dan diverifikasi oleh peneliti. Dalam tahapan ini peneliti melalukan 

pemilihan beberapa data didasarkan kepentingan penulisan sehingga 

didapatkan pemisahan data yang penting dengan yang kurang penting. 

Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus 

sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan. 

 

2. Display data 

Dalam display atau penyajian data peneliti mengumpulkan informasi 

yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk 

melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian 

ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam 
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suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang 

terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar. 

Penyajian data tidak terpisahkan dari analisis justru penyajian data akan 

menentukan suatu analisa.Pada tahap penyajian data peneliti 

mengelompokan data berdasarkan kelompok informan, sehingga 

diketahui beberapa informasi dari informan berdasarkan  pokok 

masalah dan sumber (informan). 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Berbagai hal yang ditemui dalam proses pengumpulan data mengenai 

konsolidasi internal yang terjadi peneliti catat dan verifikasi. Hal yang 

harus dilakukan pada penarikan kesimpulan akhir adalah 

mendiskusikan cara untuk  mengembangkan apa yang disebut 

konsensus antar subjektif. 

 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek 

penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang 

valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji 

kredibilitas melalui proses triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses 

membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses 

wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi 
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dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang 

diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai. 

 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.Triangulasi sumber 

adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang 

sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah 

dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan 

informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang 

sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi. 
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IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 

 

Berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) pemerintahan Presiden Soekarno, 

Sekber Golkar didirikan olehgolongan militer, khususnya perwira Angkatan 

Darat Suhardiman dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia 

(SOKSI) wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama 

Golongan Karya (Sekber Golkar) didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. 

Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari Partai Komunis Indonesia 

(PKI) beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di 

luar Front Nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan 

wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada 

dibawah  pengaruh politik tertentu. 

 

Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal 

Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional Desember Tahun 

1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena 

golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front 

Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber 

Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula 

anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga 
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mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam 

Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke 

dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi, yaitu: 

 

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong ( KOSGORO) 

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 

4. Organisasi Profesi 

5. Ormas Pertahanan Keamanan (OPK) 

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia ( GKRI) 

7. Gerakan pembangunan untuk menghadapi pemilu 1971 Ke- 7 tersebut, 

mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970, untuk 

ikut menjadi peserta pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu 

Golongan Karya dipertahankan sampai sekarang. 

 

Pada pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. 

Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan 

pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada 

grassroot level. Nahdlatul Ulama Indonesia, kebesaran dan kejayaan masa 

lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka  tidak menyadari 

kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-

tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan, Golkar sukses besar 

dan berhasil menang dengan 34.348.673  suara atau 62,79 % dari total 

perolehan suara.  
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Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan 

parpol yang berpegang kepada basis tradisional. Nadratul Ulama (NU) hanya 

menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa 

Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. 

Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak 

memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, sesuai 

ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali 

kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar 

mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan partai 

politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan 

politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. Pada September 

tahun 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional sebagai Ketua 

Umum. 

 

Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah 

profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Federasi Buruh Seluruh 

Indonesia, setelah peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan 

sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-

aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan Partai Komunis Indonesia 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat punggung rezim militer Orde 

Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh 

pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, 

jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir 

semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya 

sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu 
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pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk 

lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. 

Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap 

GOLKAR lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi 

pimpinan pemilu dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu 

tampil sebagai pememang. 

 

Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 

1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir, tuntutan mundur Presiden Soeharto 

menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh 

gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena 

Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk 

dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca dimana-mana. Akbar Tandjung yang 

terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian 

mempertahankan partai. 

 

Di bawah kepemimpinan Akbar, golkar berubah wujud menjadi Partai 

Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya 

Akbar tidak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan 

eksternal dankrisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum 

Golkar yangcukup legendaris. Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 

1999, berkompetisi bersamapartai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu 

pertama di Era Reformasiini Partai Golkar mengalami penurunan suara di 

peringkat ke dua dibawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berikutnya 

Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi 
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pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. 

Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun keposisi 

dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Pada Munas VIII di 

Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf 

Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali 

membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi 

pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum Golkar dari 

masa ke masa yaitu: 

 

1. Djuhartono (1964-1969) 

2. Suprapto Sukowati (1969-1973) 

3. Amir Moertono (1973-1983) 

4. Sudharmono (1983-1988) 

5. Wahono (1988-1993) 

6. Harmoko (1993-1998) 

7. Akbar Tandjung (1998-2004) 

8.  Jusuf Kalla (2004-2009) 

9.  Aburizal Bakrie (2009-2014) 

10.  Setya Novanto (2014 – Sekarang) 

 

 

B. Visi Partai Golongan Karya 

 

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara bahwa tujuan kita 

bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, mewujudan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia 
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dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai 

pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk 

menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya. Partai Golkar, berjuang 

demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil 

dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil 

dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, 

berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang 

tinggi. 

 

Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik 

nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi 

politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, 

melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. 

Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim 

kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali 

dalamsuasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya 

mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada 

kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya. 

 

 

C. Misi Partai Golongan Karya  

 

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut 

Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: 
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menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar 

Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui 

pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan 

masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan 

kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia. 

 

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan 

fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu pertama, 

mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, 

dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi 

kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekruitmen kader-

kader yang berkualitas melalui system prestasi posisi politik atau jabatan-

jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politikini maka para kader dapat 

mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan 

sepenuhnya bagi kepentingan dan  kesejahteraan rakyat. 

 

 

D. Tujuan dan Fungsi Partai Golongan Karya  

Partai Golkar memiliki tujuan yaitu : 

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 

1945 

2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan 

UUD 1945 
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3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material danspiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 

kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati 

kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia. Partai Golkar 

menyelenggarakan fungsi: 

5. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapaicita-

cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

6. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela 

Pancasilaserta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang 

tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan 

7. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi 

rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan 

kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala 

aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

8. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam 

dan kesetaraan. 

 

 

E. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi Partai 

Adapun untuk keanggotaan yaitu: 
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1. Anggota Partai Golkar adalah Warga Negara Republik Indonesia yang 

dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota. 

2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai Golkar sebagaimana 

dimaksud pada ayat Rumah Tangga. 

 

Sistem Kaderisasi yaitu: 

a. Kader partai terdiri dari: 

1. Kader Partai Golkar adalah Anggota Partai Golkar yang merupakan 

tenaga inti dan penggerak partai; 

2. Kader Partai adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan 

latihan 

 

b. Kader dan disaring atas dasar kriteria : 

1. Mental - Ideologi; 

2. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai 

3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) 

4. Kepemimpinan 

5. Militansi dan mandiri 

 

c. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai 

berdasarkan prestasi yang luar biasa. Ketentuan lebih lanjut tentang kader 

diatur dalam Peraturan Organisasi. Dengan posisi atau jabatan politik ini 

maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya 

pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan-kepentingan 

masyarakat. 
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F. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

 

1. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang 

bersifat kolektif di tingkat Provinsi 

2. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang, yaitu: 

a. Menentukan kebijakan tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran 

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, 

baik tingkat Nasional 

b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai 

Golkar Provinsi 

c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah 

Kabupaten/Kota 

d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

3. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban : 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai denganAnggaran 

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, 

baik tingkat Nasional maupun Provinsi 

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi 

 

 

G. Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban 

 

Struktur Organisasi Partai Golkar terdiri atas tingkat pusat, tingkat provinsi, 

tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan atau 

sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan 
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Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah 

Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau 

sebutan lain. 

 

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang 

bersifat kolektif yang memiliki wewenang, yaitu: 

a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran 

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah 

Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan 

Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar 

b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai 

Golkar mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan 

Daerah Provinsi 

c.  Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah 

Provinsi 

d. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

 

Dewan Pimpinan Pusat selain memiliki wewenang juga memiliki 

kewajiban, kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah: 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah 

dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar. 

b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional. 
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2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang 

bersifat kolektif di tingkat provinsi yang memiliki wewenang: 

a. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran 

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, 

baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan 

Organisasi Partai Golkar 

b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai 

Golkar Provinsi. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan 

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. 

c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi memiliki kewajiban: 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah 

dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta 

Peraturan Organisasi Partai Golkar 

b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi. 

 

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Daerah 

Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di 

tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 

berwenang yaitu: 
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1. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah 

dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat 

Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar 

2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD 

Partai Golkar Kabupaten/Kota 

3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan 

4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan 

 

Sedangkan kewajiban dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 

adalah : 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 

Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, 

maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi 

Partai Golkar 

b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

3. Pimpinan Kecamatan 

Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif 

ditingkat Kecamatan. Pimpinan Kecamatan memiliki wewenang: 

a. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran 

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, 
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baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, 

maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar 

b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan Pimpinan 

Kecamatan Partai Golkar 

c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan 

atau sebutan lain. 

d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan 

atau sebutan lain. 

Pimpinan Kecamatan memiliki kewajiban yaitu : 

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 

Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, 

tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta 

Peraturan Organisasi Partai Golkar 

b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Kecamatan 

 

4. Pimpinan Desa/Kelurahan 

Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah Badan Pelaksana Partai 

yang bersifat kolektif di tingkat desa/kelurahan memiliki wewenang 

menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan 

Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, 

tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, serta 

Peraturan Organisasi Partai Golkar. Sedangkan kewajiban Pimpinan 

desa/kelurahan adalah: 
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a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan 

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah 

dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat provinsi, tingkat 

kabupaten/kota, tingkat kecamatan, maupun tingkat desa/kelurahan 

atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar 

b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan Pimpinan 

Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai Golkar 

c. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan 

atau sebutan lain 

 

5. Badan dan Lembaga Partai Golkar 

Badan dan atau lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi 

sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang 

pelaksanaan program Partai. Komposisi dan personalia kepengurusan 

badan dan atau lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan 

Partai sesuai dengan tingkatannya. Badan dan atau lembaga dapat 

melakukan koordinasi dengan badan atau lembaga yang berada satu 

tingkat di bawahnya Jenis badan- badan yang dibentuk partai Golkar 

antara lain : 

a. Badan penelitian dan pengembangan 

b. Badan informasi dan komunikasi 

c. Badan advokasi hukum, hak asasi manusia dan otonomi daerah 

d. Badan pengembangan seni, budaya dan pariwisata 
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Sedangkan jenis–jenis lembaga yang dibentuk oleh partai Golkar yaitu: 

1. Lembaga pengelola kaderisasi 

2. Lembaga pelatihan profesi masyarakat (LPPM) 

3. Lembaga pemenangan pemilu 

4. Lembaga pengkajian dan pengembangan ekonomi dan usaha kecil 

menengah  

 

6. Organisasi Sayap Partai Golkar 

Partai Golkar memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah 

perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk 

mmenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan 

partai. Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan 

Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional. Organisasi Sayap di 

setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk 

mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok 

strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada 

Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

 

Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya 

secara ex-officio dijabat oleh wakil ketua terkait pada Dewan 

Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya. Kepengurusan Organisasi 

Sayap ditetapkan oleh DewanPimpinan/ Pimpinan Partai sesuai 

tingkatannya Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap 

Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya lainnya 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai. 
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7. Dewan  Pertimbangan 

Partai Golkar memiliki Dewan Pertimbangan yang berfungsi 

membersaran, dan juga nasehat, dan pertimbangan kepada Dewan 

Pimpinan/Pimpinan Partai Golkar sesuai dengan tingkatannya. Dewan 

Pertimbangan memberi saran, nasehat, dan pertimbangan atas kebijakan-

kebijakan organisasi yang bersifat strategis, baik internal maupun 

eksternal, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai 

sesuai dengan tingkatannya. Ketua Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh 

Musyawarah Nasional Musyawarah Daerah Musyawarah 

Desa/Musyawarah Kelurahan Formatur. Susunan dan personalia Dewan 

Pertimbangan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan bersama Ketua 

Umum/Ketua  Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 

 

8. Fraksi 

Partai Golkar memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya 

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Fraksi adalah Badan 

Pelaksana Kebijakan PartaiGolkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam memperjuangkan aspirasi dan 

kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan  tujuan nasional. 
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9. Gambaran Umum DPD Partai Golkar Provinsi Lampung 

DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung beralamat di Jalan Ir. H.Juanda 

No.7B Pahoman, Bandar Lampung. Dipimpin oleh seorang ketua DPD 

yakni Ir.Arinal Djunaidi yang terpilih melalui Musyawarah Daerah Luar 

Biasa pada tanggal  14 Desember 2016 menggantikan M.Alzier Dianis 

Thabranie, pada saat ini Provinsi Lampung memiliki 15 DPD Tingkat II 

yang berada di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung yaitu: 

1. Kabupaten Lampung Selatan 

2. Kota Bandar Lampung 

3. Kabupaten Lampung Timur 

4. Kabupaten Tanggamus 

5. Kabupaten Pringsewu 

6. Kabupaten Pesawaran 

7. Kabupaten Lampung Tengah 

8. Kabupaten Tulang Bawang  

9. Kota Metro 

10. Kabupaten Tulang Bawang Barat 

11. Kabupaten Mesuji 

12. Kabupaten Pesisir Barat  

13. Kabupaten Lampung Barat 

14. Kabupaten Way Kanan 

15. Kabupaten Lampung Utara 
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VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa Strategi Integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai 

Golongan Karya Provinsi Lampung pasca konflik dalam rangka suksesi 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 yaitu,  strategi integrasi yang di 

lakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Lampung tidak berjalan dengan 

baik hal ini dari empat indikator yakni faktor membangun kerangka hukum 

terpadu, menciptakan lembaga majelis umum, mengembangkan pengambilan 

keputusan terpusat (sentralistik), memproyeksikan identitas.  

 

Dari empat indikator tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hanya indikator 

Pengambilan keputusan terpusat (sentralistik) saja yang berjalan baik. 

Sehingga peneliti menyimpulkan Bahwa Strategi Integrasi Dewan Pimpinan 

Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung pasca konflik dalam 

rangka suksesi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 tidak berjalan. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan 

saran terkait Strategi Integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan 
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Karya Provinsi Lampung pasca konflik dalam rangka suksesi Pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2017,  yaitu: 

1. Diharapkan kedepan kader Partai Golkar di Provinsi Lampung mampu 

berperan menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai kader partai politik 

berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga Partai Golkar, 

sehingga setiap kader memahami dan mampu menjalankan AD/ART 

partai dengan baik dan benar. 

2. Dalam setiap pengambilan keputusan DPD Partai Golkar Provinsi 

Lampung, harus mampu melibatkan setiap unsur pengurus sehingga 

keputusan yang di ambil adalah keputusan hasil musyawarah partai bukan 

keinginan pimpinan atau individu. 

3. DPD Partai Golkar Provinsi Lampung kedepan harus mampu melihat 

kader potensial untuk di berikan mandat sebagai calon kepala daerah baik 

bupati, wakil bupati maupun gubernur atau wakil gubernur. 

4. Kepada peneliti, sebaiknya untuk dapat mengembangkan penelitian ini 

pada kajian integrasi pasca konflik dengan metode-metode yang mutakhir 

serta teori-teori yang relefan pada masa penelitian yang akan datang. 
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