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ABSTRACT

INTERNAL CONFLICTS OF REGIONAL BOARD OF THE NASDEM
PARTY AT THE REGENCY PRINGSEWU IN 2017

By

MISS RETNO ULANDARI

The defeat of the party NasDem in the year 2017 Pringsewu elections resulted in the
party NasDem Party dismiss DPW Chairman of DPD in Pringsewu Regency NasDem
Party. Decision of the DPW led to internal conflict DPD Party NasDem in Pringsewu
Regency. This study aims to determine the causes and impacts of internal conflict
DPD Party in Pringsewu Regency in 2017. The theory used in this study is the theory
of Ramlan Surbakti and Wirawan about the causes of conflict and Fisher theory about
the impact of conflict. This research uses descriptive research type with qualitative
approach. Data collection is done through interviews and document studies. Data
collection is done through interviews and document studies. The results showed that
the causes of internal conflict DPD Party in Pringsewu in 2017, among others: first,
the communication is not good between the Chairman of the DPD with the DPW;
second, the conflict of interest between the DPW party who wants a restructuring
with the DPD, DPC and DPRt (Ranting) who want the Chairman of DPD not
replaced; third, different objectives between the DPD Chairman who wants to raise
the party with the DPW who want to maximize the winning of the upcoming election
and election; fourth, seizure of the position of Chairman of the DPD between Samsu
with Siti Rahma. The internal conflicts of the DPD of the NasDem Party in
Pringsewu Regency caused some impacts such as the breakdown of the management
of the NasDem Party in Pringsewu Regency and the breaking of relations between
individuals and groups between the DPW and some of the NasDem Party officials in
Pringsewu Regency; damage to attributes of the NasDem Party in Pringsewu
Regency; as well as the potential to reduce the image of the NasDem Party especially
in Pringsewu Regency.

Keywords : Political parties, internal conflicts, the causes of the conflict, the
impact of the conflict.
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Kekalahan Partai NasDem pada pilkada Pringsewu tahun 2017 mengakibatkan pihak 

DPW Partai NasDem memberhentikan ketua DPD Partai NasDem di Kabupaten 

Pringsewu. Keputusan pihak DPW menimbulkan konflik internal DPD Partai 

NasDem di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penyebab dan dampak konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu 

tahun 2017. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Ramlan Surbakti 

dan Wirawan mengenai penyebab konflik dan teori Fisher mengenai dampak konflik. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa penyebab konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten 

Pringsewu tahun 2017 antara lain : pertama, komunikasi yang tidak baik antara Ketua 

DPD dengan pihak DPW; kedua, benturan kepentingan antara pihak DPW yang 

menginginkan restrukturisasi dengan pihak DPD, DPC dan DPRt (Ranting) yang 

menginginkan Ketua DPD tidak diganti; ketiga, tujuan yang berbeda antara Ketua 

DPD yang ingin membesarkan partai dengan pihak DPW yang ingin memaksimalkan 

pemenangan pilkada dan pemilu mendatang; keempat, perebutan jabatan Ketua DPD 

antara Samsu dengan Siti Rahma. Konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten 

Pringsewu menimbulkan beberapa dampak diantaranya terpecahnya kepengurusan 

Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu serta terjadinya keretakan hubungan antar 

individu maupun kelompok antara pihak DPW dengan beberapa pengurus Partai 

NasDem di Kabupaten Pringsewu; kerusakan atribut Partai NasDem di Kabupaten 

Pringsewu; serta berpotensi menurunkan citra Partai NasDem khususnya di 

Kabupaten Pringsewu.  

 

 

Kata kunci : Partai Politik, Konflik Internal, Penyebab Konflik, Dampak  

Konflik. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan suatu organisasi yang terbentuk karena adanya

ideologi yang sama, namun dalam pelaksanaannya ideologi yang sama tidak

cukup untuk mempertahankan keuntuhan sebuah partai. Hal ini karena di

dalam sebuah partai masih terdapat perbedaan orientasi, cita-cita, nilai dan

kehendak diantara masing-masing anggotanya. Perbedaan tersebut tidak bisa

dihindarkan karena sejauh berdirinya sebuah partai pasti terdapat

kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda satu sama lain.

Perjalanan sebuah organisasi tentu tidak terlepas dari adanya konflik. Jika

sebelumnya konflik terjadi antar partai politik yang saling memperebutkan

kekuasaan, saat ini konflik telah bergeser ke dalam internal partai politik itu

sendiri yang dapat mengakibatkan perpecahan dari partai politik tersebut.

Kemungkinan adanya konflik internal dalam sebuah organisasi akan timbul

ketika organisasi tersebut sudah tidak sejalan, sehingga partai politik

dikatakan tidak memiliki keutuhan internal ketika terdapat perbedaan ideologi

dan paham yang berbeda antar anggota partai. Inilah yang kemudian menjadi

salah satu penyebab munculnya konflik dalam tubuh partai yang saat ini

banyak terjadi.
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Miriam Budiardjo (2008:409) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar

Ilmu Politik menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah

sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). Namun saat ini, alih-

alih menjadi pengatur konflik, berbagai partai politik justru memperlihatkan

kepada publik bagaimana konflik di internal partai kerap terjadi akibat

perebutan kekuasaan dan berbagai kepentingan lainnya. Hal ini bertolak

belakang dengan tujuan partai politik yaitu tercapainya visi dan misi dari

partai bukan kepentingan politik dari anggota partai tersebut.

Kecenderungan terjadinya konflik internal partai politik semakin meningkat

baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun terdapat persamaan kehendak

dan cita cita yang menyatukan anggota partai, namun tetap saja partai politik

tidak bisa menghindari terjadinya konflik. Hampir semua partai politik di

Indonesia pernah mengalami konflik internal. Berikut ini adalah partai-partai

politik di Indonesia yang pernah mengalami konflik internal :

Tabel 1. Partai Politik Yang Pernah Mengalami Konflik Internal

No Nama Partai Konflik
1. Partai Amanat Nasional

(PAN)
Konflik dipicu pidato Amien Rais pada
pembukaan kongres yang menyebut Hatta telah
berbohong karena pernah bertemu dengan Joko
Widodo seusai pemilihan presiden (pilpres).

2. Partai Bulan Bintang
(PBB)

Konflik tercipta saat muktamar PBB tahun 2005
memutuskan untuk merubah nama menjadi
Partai Bintang Bulan.

3. Partai Demokrat Konflik terjadi antara Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dan mantan ketua umumnya Anas
Urbaningrum.

4. Partai Gerindra Konflik dipicu dari terpentalnya Ketua Dewan
Pengurus Pusat Gerindra, Fami Fachrudin, dari
kepengurusan partai karena di cap tidak loyal.

5. Partai Golongan Karya
(Golkar)

Perselisihan kepengurusan di tubuh Golkar
karena perbedaan pendapat mengenai waktu
pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX
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Partai Golkar. Kubu yang berseberangan dengan
Aburizal Bakrie menuding penetapan waktu
munas tak demokratis dan merupakan skenario
memenangkan calon tertentu secara aklamasi.

6. Partai Hanura Konflik dipicu oleh ketidaksetujuan beberapa
pengurus partai Hanura atas dukungan yang
diberikan Partai Hanura kepada Basuki Tjahaya
Purnama (Ahok) pada pilkada Jakarta 2017.

7. Partai NasDem Perbedaan pemikiran antara Harry
Tanoesoedibjo dengan Surya Paloh mengenai
kepengurusan partai NasDem. Akibatnya Harry
Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan Pakar
Partai NasDem mengundurkan diri.

8. Partai PDI-Perjuangan Konflik diawali oleh Soeharto dan pembantu
militernya yang merekayasa Kongres PDI di
Medan dan mendudukkan kembali Soerjadi
sebagai Ketua Umum PDI. Rekayasa
pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan
Megawati itu di lawan pendukung Megawati
dengan menggelar mimbar bebas di Kantor DPP
PDI.

9. Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB)

PKB pimpinan KH Abdurrahman Wahid
menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB)
menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua
Umum Dewan Syuro PKB. Ali Masykur Musa
menggantikan Muhaimin sebagai Ketua Umum
Dewan Tanfidz, dan Yenny Wahid tetap sebagai
Sekjen. Sedangkan PKB pimpinan Muhaimin
menghasilkan keputusan Muhaimin sebagai
Ketua Umum PKB. Sementara KH Aziz
Mansyur diplot sebagai Ketua Dewan Syuro, dan
Lukman Edy sebagai Sekjen. Perbedaan inilah
yang menyebabkan konflik.

10. Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)

Perselisihan yang terjadi antara Fahri Hamzah
dengan PKS akibat pemecatan sepihak.

11. Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)

Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) diawali dengan dukungan Ketua Umum
PPP Suryadharma Ali kepada kubu pasangan
capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta
Rajasa yang dirasa keputusan sepihak oleh
beberapa elit PPP.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber (2017)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa salah satu partai politik

yang pernah mengalami konflik internal adalah Partai NasDem. Pasca

penetapannya sebagai peserta pemilu pada tahun 2014 lalu, Partai NasDem

mengalami konflik internal yang di tandai dengan mundurnya Harry
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Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem. Pengunduran diri

ini secara resmi disampaikan oleh Harry Tanosoedibjo saat menggelar

konfrensi pers bersama sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Partai NasDem lainnya yang ikut mengundurkan diri.

Tahun 2017 lalu, Partai NasDem kembali dilanda konflik internal yang terjadi

di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Konflik berawal dari pilkada

Pringsewu tahun 2017 antara pihak DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu dengan Siti Rahma yang merupakan calon bupati Pringsewu yang

di usung oleh Partai NasDem. Saat pencalonan Siti Rahma sebagai calon

bupati, pihak DPD tidak bekerja memenangkan Siti Rahma sebab uang

sebesar 1,8 milyar yang telah dikeluarkan Siti Rahma sebagai modal

pemenangan tidak diterima oleh pihak DPD. Hilangnya modal pemenangan

berimbas pada kalahnya Siti Rahma pada pilkada Pringsewu tahun 2017 lalu.

Beberapa bulan pasca pilkada Pringsewu, pihak DPW Partai NasDem

memutuskan untuk memberhentikan Samsu sebagai ketua DPD dengan

dikeluarkannya surat pelaksana tugas atas nama Vony Reyneta.

Pemberhentian tersebut kemudian menyebabkan timbulnya konflik internal

DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu. Setelah memberhentikan

Samsu, pihak DPW Partai NasDem justru menetapkan Siti Rahma sebagai

pengganti Samsu untuk menjadi ketua DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu.

Keputusan pihak DPW Partai NasDem mengganti ketua DPD Partai NasDem

di Kabupaten Pringsewu dari Samsu menjadi Siti Rahma tentu dipengaruhi
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oleh wewenang yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Laswell

dan Kaplan (Cholisin dan Nasiwan,2012:45) dalam bukunya “Power and

Society” yang menyatakan wewenang adalah kekuasaan formal, untuk itu

yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan

membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan

terhadap peraturannya.

Namun, pihak DPW Partai NasDem menegaskan bahwa pemberhentian yang

dilakukan merupakan upaya restrukturisasi pengurus khususnya untuk

menghadapi pemilihan gubernur (pilgub) 2018 maupun pemilihan umum

(pemilu) 2019. Seperti dikutip dari media online Radar Lampung, Mustafa

selaku Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung membenarkan

penunjukkan pelaksana tugas untuk Partai NasDem Pringsewu. Beliau

mengatakan :

“Ya, ini hanya sebagai pembenahan awal saja sebelum
koordinasi lebih lanjut,” kata Mustafa usai menghadiri
pembekalan Relawan Calon Gubernur Mustafa di lapangan
Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo. (diakses dalam
https://radarlampung.co.id/read/tak-ada-ampun-bagi-perusuh-
nasdem/, pada 28 Agustus 2017 pukul 13.22 WIB)”

Di Indonesia, kasus pemberhentian pengurus partai bukan kali pertama

terjadi. Sebelumnya, nama Fahri Hamzah menjadi perbincangan publik akibat

pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selain

Fahri, beberapa kader maupun pengurus dari partai lainnya juga pernah

mengalami hal serupa. Berikut ini adalah beberapa kader partai yang

diberhentikan secara sepihak oleh partai politik, diantaranya :
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Tabel 2. Kader Partai yang Diberhentikan Secara Sepihak oleh Partai Politik

No Nama Kader Nama Partai Jabatan
1. Fahri Hamzah Partai PKS Kader Partai
2. Honing Sanny Partai PDI-P Kader Partai
3. Nurul Candrasari Partai Berkarya Pengurus DPP Partai Berkarya
4. Basuki Partai Demokrat Ketua DPC Partai Demokrat

Kabupaten Nganjuk
5. Dendy Kukuh

Santoso
Partai Demokrat Ketua DPC Partai Demokrat

Kota Pasuruan
6. Elza Syarief Partai Hanura Kader Partai
7. Husin Alwi Partai Hanura Sekretaris DPD Hanura Sulteng
8. Nusron Wahid Partai Golkar Kader Partai
9. Lily Wahid Partai PKB Kader Partai
10. Effendi Choirie Partai PKB Kader Partai

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber (2017)

Kasus ketua DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu menambah

panjang daftar kader partai yang diberhentikan sepihak oleh partai politik.

Pada beberapa kasus, pemberhentian sepihak telah menimbulkan konflik di

internal partai sebab terdapat individu atau kelompok yang tidak setuju

dengan keputusan tersebut. Pemberhentian Samsu sebagai ketua DPD juga

menimbulkan konflik internal Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

Akibat pemberhentian Samsu sebagai ketua DPD, sejumlah pengurus Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu merasa kecewa dan melakukan aksi

pengunduran diri. Seperti dikutip dari media online Ini Lampung, Suri

Fahrianto sebagai perwakilan dari DPC Partai NasDem Kecamatan

Ambarawa mengatakan kecewa atas pemberhentian Samsu sebagai ketua

DPD Partai NasDem Pringsewu. Suri mengatakan :

“Kami DPC se-Kabupaten Pringsewu sepakat mengundurkan
diri dari kepengurusan DPC Partai NasDem Pringsewu,”
katanya. (diakses dalam http://inilampung.com/pengurus-
nasdem-pringsewu-mundur-akibat-dilengserkannya-samsu/,
pada 28 Agustus 2017 pukul 13.29 WIB)”
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Berdasarkan pengakuan dari pengurus Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu yang mengundurkan diri, pemberhentian Samsu dan penunjukan

pelaksana tugas (plt) tidak jelas karena dilakukan tanpa berkoordinasi dengan

seluruh jajaran DPC se-Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut disampaikan

langsung oleh perwakilan pengurus Partai NasDem di Kabupaten Pingsewu

ketika melakukan aksi protes dan pengunduran diri. Pada aksinya, beberapa

pengurus Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu mengungkapkan

kekecewaannya dan menyatakan mundur dengan mengembalikan sejumlah

atribut Partai NasDem ke kantor DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa pergantian kepengurusan partai politik di

setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Apabila mengacu

pada Undang-Undang tersebut dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) Partai NasDem mengenai pembekuan kepengurusan,

diketahui bahwa untuk membekukan pimpinan pada tingkat daerah

pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui rapat

pleno. Faktanya, keputusan pihak DPW Partai NasDem memberhentikan

Samsu sebagai ketua DPD justru tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme

dan peraturan yang tertera pada AD/ART Partai NasDem sehingga

menimbulkan konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

Saat ini, konflik internal yang kerap menimpa partai politik di Indonesia

selalu berujung pada perpecahan para elitenya. Cara elite parpol menafsirkan
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platform dan kebijakan parpol atas isu-isu tertentu sangat berpengaruh dalam

membentuk pragmatisme politik yang berpotensi merusak solidaritas parpol.

Sejumlah elite parpol sering kali menempatkan kekuasaan sebagai tujuan

utama berpolitik dan menjadikan parpol sebagai kendaraan untuk mengejar

kekuasaan. Para politisi abai, hadirnya parpol dalam sebuah sistem politik

dilandasi oleh tujuan dan agenda politik yang ingin dicapai melalui perebutan

kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan hanya sebagai sarana dan instrumen

untuk mewujudkan cita-cita politik. (sumber http://nasional.kompas.com/,

diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 07.43 WIB)

Ketidakonsistenan partai politik yang seharusnya berperan sebagai pengatur

konflik namun justru berkonflik membuat kepercayaan masyarakat kepada

partai politik mengalami penurunan. Pada 2014 lalu, Political

Communication Institute (Polcomm Institute) melakukan survei mengenai

tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik dengan hasil sebagai

berikut :

Gambar 1. Diagram Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

58.226.3

15.5

Hasil Survei Mengenai Tingkat Kepercayaan Terhadap
Partai Politik

Tidak Percaya Percaya Tidak Tahu
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Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa salah satu faktor utama yang

menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik adalah

konflik internal partai yang muncul di publik. Selain itu, berdasarkan hasil

survei Indonesian Research Centre (IRC) terhadap 1.800 responden diketahui

bahwa 5,2 persen responden berubah pilihan karena partai politik yang di

pilih sebelumnya penuh dengan konflik internal.

Disimpulkan dari hasil kedua survei tersebut, kepercayaan masyarakat

menurun dan pilihan politik masyarakat berubah disebabkan oleh konflik

internal partai yang menjadi konsumsi publik. Rendahnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap partai politik bisa jadi berasal dari perilaku

partai politik itu sendiri yang berkinerja buruk dan tidak mampu menjalankan

sejumlah fungsinya. Selain itu, partai politik juga kerap terlibat konflik

internal yang mengindikasikan kurang kokohnya persatuan partai sehingga

konflik kerapkali terjadi dan sulit untuk dihindari.

Saat ini, konflik internal partai politik membutuhkan upaya penyelesaian

konflik dengan cara mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama untuk

mencapai tujuan dari cita-cita dan kehendak yang sama, dalam hal ini

mewujudkan partai politik yang dapat memajukan kesejahteraan. Konflik

internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu merupakan cerminan

partai politik saat ini yang tidak peduli lagi dengan tujuan utama dari partai

politik. Sikap pragmatis masih mendominasi para kader-kader partai politik.

Visi, misi dan platform partai dapat dengan mudah diabaikan hanya demi

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
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Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji mengenai

konflik internal partai. Sebelumnya, penelitian mengenai konflik internal

partai sudah dilakukan untuk mengetahui penyebab konflik, proses konflik,

bentuk konflik, dampak konflik, resolusi konflik dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penulis berusaha mengkaji keterkaitan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa yakni mengenai konflik

internal partai. Adapun penelitian terdahulu yang juga mengangkat topik

mengenai konflik internal partai politik adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Tujuan Penelitian Hasil

1 Aan Lesmana
(2015)

Implikasi
Konflik Internal
Partai Golongan
Karya Terhadap
Dewan Pimpinan
Daerah (DPD)
Partai Golongan
Karya Provinsi
Lampung

Mengetahui
implikasi konflik
internal Partai
Golongan Karya
terhadap Dewan
Pimpinan Daerah
(DPD) Partai
Golongan Karya
Provinsi Lampung

Implikasi dari
konflik internal
Partai Golongan
Karya berdampak
buruk terhadap
eksistensi partai.

2 Dewi Astriya
(2014)

Konflik Internal
Partai Amanat
Nasional (PAN)
Di Provinsi
Lampung Tahun
2013 (Studi
Kasus
Pemberhentian
Ketua Dewan
Pimpinan
Wilayah (DPW)
PAN
Abdurachman
Sarbini)

Mengetahui
terjadinya konflik
internal Partai
Amanat Nasional
(PAN) di Lampung
yaitu mengenai
pemberhentian
Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah
(DPW) Partai PAN
yaitu
Abdurachman
Sarbini

Salah satu faktor
penyebab konflik
ialah adanya rasa
ketidakpercayaan
Partai Amanat
Nasional pada
kepemimpinan
yang banyak
dilanggar, kinerja
yang diperuntukan
untuk Partai
Amanat Nasional
yang tidak mampu
dijalankan dengan
baik dan janji
politik yang tidak
ditepati.

3 Tetra Jumif
Januarius
(2015)

Analisis Konflik
Dewan Pimpinan
Daerah Partai
NasDem

Mengetahui
konflik antara Hi.
Zainuddin Hanafi
Ketua DPD Partai

Konflik terjadi
karena adanya
perbedaan
pendapat antara Hi.
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Tanggamus NasDem dengan
Darwis Khair
Ketua Dewan
Pakar Daerah
Partai NasDem
menyebabkan
terjadinya
perpecahan
pengurus dan
anggota DPD
Partai NasDem
Tanggamus.

Zainuddin Hanafi
Ketua DPD Partai
NasDem dan
Darwis Khair
Ketua Dewan
Pakar dalam hal
menetapkan nomor
urut caleg.

4 Wiwik
Zubaidah
(2014)

Konflik Dewan
Pimpinan Daerah
(DPD) I Partai
Golongan Karya
(Golkar) Provinsi
Lampung
Dengan Dewan
Pimpinan Daerah
(DPD) II Partai
Golongan Karya
(Golkar) Kota
Bandar Lampung
Pimpinan Heru
Sambodo (Studi
Di Kantor DPD I
Provinsi
Lampung Dan
DPD II Kota
Bandar
Lampung)

Mengetahui
kronologis konflik,
sumber penyebab
konflik dan untuk
mengetahui hal apa
yang
melatarbelakangi
terjadinya konflik
apakah konflik
terjadi karena
pribadi
memengaruhi
kelompok.

Konflik internal
antara Dewan
Pimpinan Daerah
(DPD) I Partai
Golongan Karya
(Golkar) Provinsi
Lampung dengan
Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) II
Partai Golongan
Karya (Golkar)
Kota Bandar
Lampung
Pimpinan Heru
Sambodo
merupakan konflik
pribadi yang
memengaruhi
kelompok.

Sumber : Diolah peneliti dari digilib.unila.ac.id, pada 4 September 2017

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, diketahui

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak

konflik internal DPD Partai NasDem yang timbul pasca pilkada Pringsewu

tahun 2017. Konflik dipicu oleh keputusan pihak DPW Partai NasDem

memberhentikan Ketua DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

Kekecewaan atas keputusan dan mekanisme pihak DPW Partai NasDem
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memberhentikan ketua DPD mengakibatkan timbulnya konflik internal DPD

Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas

maka penulis bermaksud untuk menganalisis konflik internal DPD Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Oleh sebab itu, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Konflik Internal Dewan Pimpinan

Daerah Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab konflik internal di Dewan Pimpinan Daerah Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu tahun 2017?

2. Bagaimana dampak konflik internal di Dewan Pimpinan Daerah Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan

dampak konflik internal Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten

Pringsewu tahun 2017.
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D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

pembendaharaan tambahan khasanah ilmu politik khususnya mengenai

kajian tentang konflik internal partai politik di tingkat lokal. Penelitian ini

diharapkan mampu memberikan pemahaman ataupun sudut pandang baru

mengenai penyebab dan dampak konflik internal partai. Selain itu, dapat

dijadikan sebagai tambahan literatur penunjang pembelajaran mata kuliah

yang berkaitan dengan konflik maupun sebagai salah satu referensi bagi

mahasiswa yang penelitiannya mengenai konflik internal partai atau

sejenisnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai koreksi bagi Partai

NasDem di Provinsi Lampung agar dapat memperkuat persatuan dan

kesatuan serta menjalankan pengorganisasian partai sesuai mekanisme

dan peraturan yang tertera dan berlaku pada AD/ART. Selain itu,

penelitian ini juga bermanfaat memberikan pengetahuan dan

pembelajaran bagi penulis khususnya mengenai dinamika politik yang

terjadi di dalam partai politik saat ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konflik

1. Pengertian Konflik

Komarudin (2016:23) mengatakan umumnya dalam ilmu politik dan ilmu

sosial kontemporer, teori konflik banyak dipengaruhi oleh pemikiran-

pemikiran Karl Marx, dan itulah yang biasanya disebut teori politik kaum

Marxian atau teori konflik Marxis. Selain teori konflik Marxian, terdapat

pula teori konflik non-Marxian yang dimunculkan ilmuwan sosial non-

Marxis seperti George Simmel, Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, Seymour

Lipset dan lain-lain.

Komarudin (2016:23) mengatakan kalangan ilmuwan sosial dan politik

sangat meyakini bahwa konflik melekat pada setiap masyarakat. Hal ini

karena setiap individu memiliki perbedaan cara berfikir, tujuan dan

sebagainya yang seringkali mengakibatkan timbulnya konflik. Rauf

(2001:3) memahami konflik sebagai setiap pertentangan atau perbedaan

pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Sedangkan

Dahrendorf (Komarudin,2016:24) memandang konflik sebagai kunci bagi

struktur sosial dan menawarkan perspektif konflik digunakan untuk

memahami fenomena sosial terutama dalam masyarakat industri modern.
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Lewis Coser (Komarudin,2016:25) justru memandang konflik sebagai

sesuatu yang fungsional. Di satu sisi konflik menjadi positif-fungsional

pada saat konflik tersebut bersifat memperkuat kelompok dan tidak

mempersoalkan dasar-dasar hubungan sosial. Di sisi lain konflik menjadi

disfungsional manakala konflik itu bergerak melawan struktur dan

menyerang nilai-nilai inti di masyarakat. Lipset (Komarudin,2016:25)

mengatakan konflik ada kaitannya dengan demokrasi sebab pemerintah

yang demokratis membutuhkan kondisi-kondisi yang berfungsi

memoderasi intensitas pertarungan antara partai-partai dan kelompok-

kelompok.

Soerjono Soekanto (1995:68) mengatakan konflik adalah proses sosialisasi

dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi

tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau

kekerasan. Sedangkan, Wirawan (2009:5) dalam bukunya Konflik dan

Managemen Konflik mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan

yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung

mengenai obyek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik

yang menghasilkan keluaran konflik.

Surbakti (1992:149) menyatakan istilah konflik dalam ilmu politik acap

kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan

revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan

pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu,

kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau
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kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud

kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan.

Rauf (2001:19) menyatakan konflik politik bukanlah konflik individu

karena isu yang dipertentangkan dalam konflik politik adalah isu publik

yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan satu

orang tertentu. Wirawan (2009:67) menegaskan bahwa konflik politik

adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik

berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada

jumlahnya terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan

atau ideologinya.

Surbakti (1992:149) mengatakan istilah konflik politik merupakan bagian

dari suatu dinamika partai politik yang seringkali terkait dengan

permasalahan perbedaan pendapat akan keinginan yang dianggap benar,

antara dua individu atau lebih (kelompok) yang memungkinkan adanya

perbedaan pola pikir ataupun pandangan untuk suatu hal, meskipun dalam

tujuan yang sama.

Konflik politik erat kaitannya dengan konflik kepentingan. Konflik

kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu

atau kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya memperoleh otoritas

atau kekuasaan yang saling bersinggungan. Konflik kepentingan seringkali

dipandang sebagai pencapaian tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan

pencapaian tujuan pihak lain. Hal ini karena seringkali orang memandang

tujuannya sendiri secara lebih penting. Salah satu contoh konflik
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kepentingan adalah konflik internal partai politik. Saat ini, partai politik

kerap terlibat konflik internal akibat benturan berbagai kepentingan untuk

memperebutkan kekuasaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan

suatu pertentangan dan perselisihan yang terjadi antar individu maupun

kelompok untuk memerebutkan suatu sumber yang sama. Konflik terjadi

karena adanya benturan kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang ingin

menguasai dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat terjadi di dalam

partai politik yang dapat mengakibatkan timbulnya ketidaksamaan ide

dalam menjalankan organisasi. Meskipun memiliki ideologi yang sama

tetapi karena tidak sepemahaman inilah yang kemudian menimbulkan

konflik internal.

2. Bentuk Konflik

Konflik memiliki beberapa bentuk yang tertuju pada permasalahan

konflik. Seperti yang dikemukakan oleh para ilmuan barat, masalah

konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat

universal. Fisher (1964:55) mengatakan pola konflik dibagi ke dalam tiga

bentuk, yaitu :

a) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu

diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.

b) Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan

sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar

penyebab dan berbagai macam efeknya.
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c) Konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan

muncul hanya karena salah paham mengenai sesuatu yang dapat

diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Maurice Duverger (Sani,2012:47) mengungkapkan ada tiga bentuk konflik

yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain :

a) Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prisipil. Bentuk

konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan

dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun

golongan atau kelompok.

b) Konflik yang lebih menitikberatkan kepada perbedaan pandangan baik

individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai

politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik,

masyarakat yang dianggap mewakili rakyat.

c) Konflik yang menitikberatkan kepada permasalahan perbedaan

ideologi, masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang

semuanya merasa benar.

Lewis Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Folger dan Marshal S. Poole

(Wirawan,2010:59) mengelompokkan konflik menjadi :

1) Konflik realistis yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan dan

ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang

akan di capai.
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2) Konflik nonrealistis yaitu konflik yang terjadi tidak berhubungan

dengan isu substansi penyebab konflik.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

setiap konflik dapat digolongkan sesuai dengan bentuknya. Setiap konflik

memiliki bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan

melihat pada bentuk konflik maka dapat ditentukan bagaimana upaya yang

tepat untuk mengatasi konflik tersebut sesuai dengan bentuk ataupun

jenisnya.

3. Penyebab Konflik

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

keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber posisi yang langka

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

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat untuk

memperebutkan sumber-sumber posisi kedudukan atau jabatan.

Surbakti (1992:151-152) mengatakan pada dasarnya konflik politik itu

mencakup kemajemukan horizontal dan kemanjemukan vertikal.

Kemajemukan horizontal sosial dapat menyebabkan konflik sebab masing-

masing kelompok berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal

tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan.

Sedangkan, kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab

sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki

sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan
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yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi

ketiga sumber pengaruh tersebut.

Kenyataan menunjukan perbedaan kepentingan karena kemajemukan

horizontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal

ini disebabkan adanya fakta terdapat sejumlah masyarakat yang menerima

perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini baru

menimbulkan konflik apabila kelompok tersebut memperebutkan sumber

yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan.

Surbakti (1992:152) mengatakan konflik terjadi manakala terdapat

benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik

terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala

pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain.

Hocker dan Wilmot (Wirawan,2009:8) mengatakan konflik terjadi karena

pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Hal

tersebut sesuai dengan pendapat Wirawan (2009:8) yang menyebutkan

konflik dapat terjadi karena keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda,

komunikasi yang tidak baik, keragaman sosial, perlakuan yang tidak

manusiawi, dan lain sebagaimana seperti nampak pada gambar berikut ini:
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Gambar 2. Sumber Konflik

Djawamaku (Efriza,2012:347) menyebutkan ada beberapa macam konflik

internal dalam tubuh partai politik, diantaranya:

1. Karena partai politik tidak memiliki platform yang jelas, sehingga

mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologi diantara anggota partai.

Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok

dengan mudah menimbulkan konflik.

2. Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu

kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di

tubuh parpol bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampu

menjadi perekat sementara pada saat bersama kader yang memiliki

kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti.

3. Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan

muncul tokoh baru dalam parpol menunjukan kegagalan parpol

melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan

Ambiguitas
yurisdiksi

Tujuan yang
berbeda

Deferensiasi
organisasi

Keterbatasan
sumber

SUMBER
KONFLIK

Perlakuan tidak
manusiawi

Pribadi orang

Sistem imbalan
yang tidak layak

Keragaman
sistem sosial

Interdependensi
tugas

Komunikasi
yang tidak baik
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regenerasi. Mampetnya regenerasi terutama karena figur petingginya

menjadi simbol institusi.

Saat ini, konflik internal yang kerap menimpa partai politik di Indonesia

selalu berujung pada perpecahan para elitenya. Nazarudin Sjamsuddin,

Zulkifli Hamid dan Toto Pribadi (Efriza,2012:347) mengungkapkan

bahwa perpecahan dalam partai politik dapat disebabkan oleh tiga hal,

yaitu :

1) Perpecahan dalam partai banyak di sebabkan perbedaan ideologi dari

para anggota partai

2) Perbedaan pelaksanaan kebijakan

3) Persaingan kepemimpinan dalam partai

Disimpulkan dari berbagai pendapat ahli di atas bahwa yang menjadi

penyebab terjadinya suatu konflik cukup beragam. Umumnya, konflik

terjadi manakala terdapat keinginan individu atau kelompok untuk

menguasai suatu sumber kekuasaan, posisi atau jabatan yang langka

sehingga mengakibatkan persaingan, perselisihan, benturan kepentingan

dan perbedaan pandangan antar pihak-pihak yang saling memperebutkan

sumber tersebut.

4. Dampak Konflik Internal Partai Politik

Konflik mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan umat manusia,

baik secara individual maupun kelompok. Fisher (1964:60) mengatakan

suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik
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juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik adalah

sebagai berikut :

a) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih

belum tuntas.

b) Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma

dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

c) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok.

d) Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau

kelompok.

e) Konflik dapat memunculkan kompromi baru.

Sedangkan dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut :

a) Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok.

b) Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih

tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

c) Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok.

d) Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

Sesuai dengan uraian mengenai dampak konflik di atas, dapat

disimpulkan bahwa konflik selain berdampak negatif bagi pihak-pihak

yang terlibat konflik maupun orang lain, juga dapat memberikan dampak

positif. Sehingga, perlu untuk tidak memandang konflik dengan sebelah

mata.
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B. Konsep Umum Tentang Partai Politik

1. Pemikiran Ahli Mengenai Partai Politik

Carl J. Fiedrich (Budiardjo,2008:404) mengatakan partai politik adalah

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut

atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Sigmund

Neumann (Budiardjo,2008:404) mengemukakan partai politik sebagai

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui

persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai

pandangan yang berbeda.

Miriam Budiardjo (2008:403-404) mendefinisikan partai politik sebagai

suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

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

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui

cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka

miliki. Ringkasnya, partai politik dibentuk untuk mempengaruhi jalannya

pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik

merupakan sekelompok orang yang terorganisir yang memiliki orientasi

dan tujuan yang sama yaitu berusaha untuk menguasai kekuasaan

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui pemilihan umum.
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Oleh sebab itu, dalam demokrasi kontemporer partai politik memiliki

posisi penting dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam

menciptakan stabilitas politik.

2. Idealisasi Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan

guna mewujudkan program-program yang di susun berdasarkan ideologi

tertentu. Dari berbagai studi tentang partai politik, fungsi partai politik

tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi. Mendasarkan

pada konseptualisasi V.O. Key (Pamungkas,2011:15) tentang kerangka

tiga bagian partai, yaitu partai di pemilih (party in electorate), partai

sebagai sebuah organisasi (party organization) dan partai di institusi

pemerintahan (party in the government) (lihat gambar 3), Russell J. Dalton

dan Martin P. Wattenberg (Pamungkas,2011:15) mendaftar sejumlah

fungsi partai dari setiap bagian tersebut sebagai berikut :

Gambar 3. Tiga bagian Partai Politik

Organisasi Partai Partai di Pemerintahan
(komite partai,pegawai,pekerja) (para pejabat pemerintahan)

Partai di Elektorat
(identifier dan pemilih partai)

Sumber : Bibby (1992:6); Beck dan Sorauf (1992:11) dalam Pamungkas, Sigit.
2011. Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta :
Institue For Democracy and Welfarism. hlm. 15.
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Pertama adalah fungsi partai di elektorat (parties in the electorate) yaitu

fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam

menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Kedua adalah fungsi

partai sebagai organisasi (parties as organization) yaitu fungsi-fungsi yang

melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses di dalam

organisasi partai itu sendiri. Ketiga adalah fungsi partai di pemerintahan

(parties in government) yang pada arena ini partai bermain dalam

pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan.

Di negara demokrasi, partai menjalankan fungsinya yakni menjadi wahana

bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan

bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa.

Miriam Budiardjo (2008:405-409) mengemukakan beberapa fungsi dari

partai politik, diantaranya:

a. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik dalam hal ini berfungsi sebagai komunikator politik yang

tidak hanya menyampaikan segala keputusan politik dan memperjelas

pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai

politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan

kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

b. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik

para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah

masyarakat mengetahui arti pentingnya politik beserta instumen-
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instumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya

politik dalam bentuk perilaku politik yang tidak destruktif,

mengutamakan konsensus dibanding menggunakan kekerasan dalam

menyelesaikan konflik, mempunyai pertimbangan yang rasional dalam

menentukan pilihan atau membuat keputusan yang kemudian perilaku

seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan demokrasi (kedewasaan

demokrasi).

c. Saran Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah

pada khususnya. Fungsi rekrutmen politik (political recruitment) ini

berkaitan dengan proses penyeleksian, memilih, mengangkat pejabat

politik untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam proses politik

maupun menjalankan roda pemerintahan.

d. Sarana Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan

umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal

ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan,

mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang

lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan

mempengaruhi proses politik.
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e. Sarana Pengantur Konflik (conflict management)

Negara demokrasi memiliki kebebasan bagi warga negara untuk

mengajukan pendapat, memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya

sehingga sering kali terjadi konflik. Partai politik sebagai salah satu

lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui

cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan

memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang

berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan

perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan

politik.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas disimpulkan bahwa fungsi

partai politik tidak selalu konstan, namun cenderung mengalami

transformasi. Fungsi utama partai politik adalah fungsi yang sering di

jalankan oleh partai dan akan diekspresikan secara berbeda ketika partai

itu bukan menjadi bagian pemerintah atau partai penguasa. Ketika partai

politik berada di luar pemerintah maka partai mencoba mengembangkan

alternatif kebijakan dan berusaha mendapat dukungan publik untuk

perubahan dan rekrutmen diekspresikan dengan membangun kelompok

orang yang kompeten sebagai alternatif pejabat yang sedang berkuasa.

3. Tipologi Partai Politik

Surbakti (1992:121) mengungkapkan tipologi partai politik ialah

pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu

seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan
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tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe ideal karena dalam

kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Tetapi untuk tujuan memudahkan

pemahaman, tipologi ini sangat berguna. Surbakti (1992:122-124)

menguraikan sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria-kriteria

tersebut, diantaranya :

a. Berdasakan asas dan orientasi partai politik dibedakan menjadi tiga

tipe, yakni:

1) Partai pragmatis yaitu partai politik yang mempunyai program dan

kegiatan yang tidak terikat secara kaku pada suatu doktrin dan

ideologi tertentu. Partai jenis ini akan sangat dipengaruhi oleh

perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan.

2) Partai doktriner yaitu partai politik yang memiliki sejumlah

program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Pada

partai jenis ini, perubahan kepemimpinan mengubah gaya

kepemimpinan hanya pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah

prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah

dirumuskan secara konkret dan partai terorganisir secara ketat.

3) Partai kepentingan merupakan partai yang dibentuk dan dikelola

atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama

ata lingkungan hidup, yang secara langsung ingin berpartisipasi

dalam pemerintahan.
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b. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu :

1) Partai massa atau lindungan (patronase) yaitu partai yang

mengandalkan kekuatan pada jumlah anggota dengan cara

memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri

sebagai pelindung berbagai kelompok masyarakat.

2) Partai kader yaitu partai yang mengandalkan pada kualitas anggota,

keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan

utama.

c. Menurut basis sosial, Almond (Surbakti,1992:123-124) membedakan

partai politik menjadi empat, yakni :

1) Partai yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam

masyarakat, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.

2) Partai yang berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu,

seperti petani, buruh dan penguasa.

3) Partai yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu,

seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan sebaginya.

4) Partai yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu,

seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

Sedangkan dari tujuan, partai dapat di bagi menjadi tiga, yaitu :

1) Partai perwakilan kelompok yaitu partai yang menghimpun

berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak

mungkin kursi dalam parlemen.
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2) Partai pembinaan bangsa yaitu partai yang bertujuan menciptakan

kesatuan nasional dan menindas kepentingan-kepentingan sempit.

3) Partai mobilisasi yaitu partai yang berupaya memobilisasi

masyarakat ke arah pencapaian tujuan yang diterapkan oleh

pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok

cenderung diabaikan.

Berdasarkan tipologi partai yang dijabarkan di atas, disimpulkan bahwa

partai politik dapat digolongkan sesuai jenis, fungsi, tujuan, basis

pendukung dan sebagainya. Meskipun partai politik memiliki jenis yang

berbeda-beda, namun orientasi serta tujuan yang dimiliki tetap sama yaitu

memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Upaya untuk memperoleh,

merebut dan mempertahankan kekuasaan inilah yang seringkali menjadi

penyebab timbulnya suatu konflik baik antar partai politik ataupun pada

internal partai politik itu sendiri.

4. Pelembagaan Partai Politik

Pamungkas (2011:63) mengatakan agar sebuah kepartaian mampu

menopang kokohnya demokrasi dan stabilitas politik, pelembagaan

kepartaian menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Pelembagaan

kepartaian akan menjadikan partai bekerja dalam koridor fungsi-fungsi

yang semestinya sekaligus mengeliminir perubahan partisipasi politik

yang tidak perlu dari warga negara sebagai akibat dari modernisasi dan

gerak zaman
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Umumnya, partai yang kuat membutuhkan derajat pelembagaan politik

dan dukungan massa yang cukup tinggi. Namun, rendahnya tingkat

pelembagaan dan fenomena mudah terpecahnya partai politik di Indonesia

saat ini menyebabkan jumlah partai politik selalu berubah-ubah.

Perubahan jumlah partai ini menunjukkan lemahnya tingkat pelembagaan

sistem kepartaian Indonesia.

Yves Mney dan Anwar Knapp sebagaimana dikutip oleh Jimly Ashiddiqie

(Karsayuda,2015:105) mengatakan tingkat pelembagaan partai politik

korelatif dengan kedewasaan demokrasi di suatu negara. Pelembagaan itu

bergantung pada tiga hal, yaitu :

1) Usia perkembangan partai politik (its age);

2) Kemampuan organisasi untuk melepaskan diri dari kepentingan

personal atau kelompok yang berkuasa (the depersonalization of

organization);

3) Kemampuan menghadirkan oganisasi mapan yang membedakan

berdasarkan ideologi dan nilai-nilai dasar perjuangan (organizational

differentiation).

Ilmuwan lain berusaha menelisik secara lebih spesifik tentang

pelembagaan partai. Randall dan Svasand (Pamungkas,2011:73)

mendefinisikan secara spesifik pelembagaan partai politik. Menurutnya,

institusionalisasi partai politik adalah “the process by wich the party

becomes established in term of both integrated patterns on behavior and

attitudes and culture”.
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Randall dan Svasand (Pamungkas,2011:73-75) mengatakan proses

pelembagaan partai politik mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-

eksternal dan aspek struktural-kultural yang saling bertemu dalam

persilangan sehingga menghasilkan aspek kesisteman seperti yang terlihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Dimensi Pelembagaan Partai Politik Versi Randall dan Svasand

Internal Eksternal
Struktural Kesisteman Dimensi Kebijakan
Ke-sikap-an Identitas Nilai Reifikasi

Sumber : Randall dan Svasand (2002) dalam Pamungkas, Sigit. 2011. Partai
Politik : Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta : Institue For
Democracy and Welfarism. hlm. 73.

Aspek pertama, dimensi kesisteman (systemness) dalam partai politik.

Kesisteman yaitu proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai yang dilakukan

menurut urutan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan

ditetapkan oleh partai politik, baik formal maupun non formal. Derajat

kesisteman dapat di ukur dari, pertama, asal usul partai politik (origins);

kedua, sumberdaya (resource) yang dimiliki partai; ketiga, kepemimpinan

(leadership) yaitu melihat siapa yang lebih menentukan dalam partai;

keempat, implikasi klientalisme yaitu menyelidiki bagaimana partai

memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan.

Aspek kedua, identitas nilai partai politik (value infusion). Identitas nilai

partai politik didasarkan atas ideologi atau platform partai, basis sosial

pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan

partai. Identitas nilai antara lain berhubungan dengan beberapa hal,

pertama, hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular
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base); kedua, pengaruh klientalisme dalam organisasi yaitu apakah

hubungan partai dengan anggota bersifat instrumentalis atau lebih bersifat

ideologis.

Aspek ketiga, otonomi keputusan (decisional autonomy). Dimensi ini

berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor dil uar partai baik dengan

otoritas tertentu (penguasa) maupun sumber dana (pengusaha atau

lembaga luar) dan sumber dukungan massa. Hal yang terpenting dalam

dimensi ini adalah, pertama, apakah partai tergantung kepada aktor luar

tersebut atau hubungan itu bersifat independen; kedua, apakah keputusan

partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan

(linkage) yang memberi dukungan kepada partai.

Aspek terakhir, reifikasi (reification). Reifikasi adalah bagaimana partai

mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai

kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Selain itu juga

berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelmakan institusinya

sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif

dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya. Reifikasi

tentang partai politik merujuk pada pernyataan apakah keberadaan partai

politik tertentu telah tertanam dalam imajinasi publik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan partai

politik dapat di ukur melalui pelembagaannya. Saat ini, partai politik

kerapkali melalaikan tugas dan fungsinya ketika dihadapkan dengan

kekuasaan yang menjadi orientasi utamanya. Oleh sebab itu, pelembagaan
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partai politik di Indonesia perlu diperbaiki sehingga stabilitas politik tetap

terjaga.

C. Kerangka Pikir

Konflik internal partai politik kerap terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan

yang dilakukan oleh elit partai untuk memperebutkan sumber-sumber posisi,

kedudukan atau jabatan. Kedudukan sebagai ketua partai baik di tingkat

nasional maupun daerah merupakan bahan rebutan di antara elit partai yang

kerap menghasilkan konflik. Selain itu, konflik juga kerap terjadi karena

perbedaan persepsi, tujuan dan ketidaksepahaman di antara anggota partai.

Konflik pada penelitian ini di mulai sejak pilkada Pringsewu tahun 2017 lalu.

Saat itu, Siti Rahma yang merupakan calon bupati yang di usung oleh Partai

NasDem terlibat konflik dengan pengurus DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu berkaitan dengan pembiayaan pilkada. Mesin partai pada pilkada

Pringsewu tidak bergerak yang berimbas pada kalahnya Siti Rahma sebagai

calon bupati. Padahal, Siti Rahma mengaku telah mengeluarkan uang sebesar

1,8 milyar rupiah kepada Partai NasDem untuk kepentingan pilkada.

Hilangnya uang sebesar 1,8 milyar yang telah dikeluarkan dan kekalahan Siti

Rahma pada pilkada Pringsewu membuat hubungan Siti Rahma dengan

pengurus DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu menjadi tidak baik.

Kekalahan Partai NasDem pada pilkada Pringsewu membuat pihak DPW

memutuskan untuk melakukan restrukturisasi pengurus dengan

memberhentikan Samsu sebagai ketua DPD Partai NasDem di Kabupaten
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Pringsewu. Keputusan tersebut menyebabkan timbulnya konflik internal DPD

Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu. Setelah memberhentikan ketua

DPD, pihak DPW justru memilih dan menetapkan Siti Rahma sebagai ketua

DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu. Pemberhentian Samsu dan

penetapan Siti Rahma mengakibatkan sejumlah pengurus DPC dan DPRt

(Ranting) Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu mengundurkan diri.

Surbakti (1992:152) mengatakan konflik terjadi manakala terdapat benturan

kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada

pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku

menyentuh “titik kemarahan” pihak lain. Wirawan (2009:8) juga

menyebutkan beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik yaitu

komunikasi yang tidak baik, keterbatasan sumber, serta tujuan yang berbeda

antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Selain penyebab, konflik juga memiliki berbagai dampak baik terhadap pihak

yang terlibat konflik ataupun kepada pihak lainnya. Fisher (1964:60)

mengatakan suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya

konflik juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik

adalah sebagai berikut :

1. Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum

tuntas.

2. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok.
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4. Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau

kelompok.

5. Konflik dapat memunculkan kompromi baru.

Sedangkan dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut :

1. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok.

2. Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi

dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

3. Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok.

4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

Pendapat para ahli mengenai penyebab dan dampak konflik di atas dapat

membantu analisis konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pingsewu. Adapun untuk menjelaskan kerangka pikir di atas maka penulis

membuat bagan kerangka pikir seperti di bawah ini :
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Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir

Penyebab Konflik

1. Komunikasi yang tidak baik
2. Benturan kepentingan
3. Tujuan yang berbeda
4. Keterbatasan sumber

Konflik Internal : Pemberhentian Ketua DPD
Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu

Dampak Konflik

1. Positif
2. Negatif

Kekalahan Partai NasDem Pada Pilkada
Pringsewu Tahun 2017



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui

serangkaian proses yang panjang. Bungin (2011:75) mengatakan dalam

konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian di awali dengan adanya minat untuk

mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. Tipe

penelitian menjadi salah satu hal penting dalam sebuah penelitian ilmiah.

Pada penelitian ini, untuk menjelaskan analisis mengenai konflik internal

DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu tahun 2017, peneliti

menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya melibatkan proses

konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi

dengan menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach).

Denzim dan Lincoln (Moleong,2014:5) mengatakan bahwa penelitian

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan

berbagai metode yang ada. David Williams (Moleong,2014:5) mengatakan

bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada sebuah latar

alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.
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Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan tidak bersifat

mengukur ataupun mengakumulasikan suatu hal yang terjadi dengan

menggunakan angka melainkan dengan menafsirkan dan menerjemahkan

suatu fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode serta teori

yang sesuai hingga didapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian dilakukan

untuk menggambarkan atau mengungkapkan peristiwa secara riil sesuai

dengan apa yang peneliti dapatkan di lapangan berkaitan dengan penyebab

dan dampak konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang di pilih dalam penelitian ini di pilih dengan

pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang di ambil akan membantu penulis

untuk memahami masalah penelitian. Waktu penelitian yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan penelitian ini adalah selama 2 bulan terhitung sejak

bulan Desember 2017 hingga Januari 2018. Sedangkan lokasi penelitian

merupakan tempat yang menjadi obyek dalam sebuah penelitian. Lokasi

penelitian menjadi lokasi sasaran guna mendapatkan data yang dibutuhkan di

dalam penelitian kualitatif.

Terkait penelitian ini, lokasi penelitian ditentukan dan di pilih dengan sengaja

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Guna mendapatkan

data yang dibutuhkan lokasi penelitian terbagi menjadi beberapa tempat,

diantaranya :
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Tabel 5. Lokasi Penelitian

No Lokasi Penelitian Alamat
1 Kantor Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Talang,
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar
Lampung

2 Kantor Dewan Pimpinan
Wilayah Partai NasDem
Provinsi Lampung

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17,
Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota
Bandar Lampung

3 Kantor Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem Kabupaten
Pringsewu (lama)

Jl. Lintas Barat Pekon Sidoarjo,
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten
Pringsewu

4 Kantor Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem Kabupaten
Pringsewu (baru)

Jl. Lintas Barat Pekon Tambah Rejo,
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten
Pringsewu

5 Rumah Mantan Ketua Dewan
Pimpinan Cabang Partai
NasDem Kecamatan Ambarawa

Pekon Ambarawa, Kecamatan
Ambarawa, Kabupaten Pringsewu

6 Kantor Dewan Pimpinan
Cabang Partai NasDem
Kecamatan Banyumas

Pekon Sri Rahayu, Kecamatan
Banyumas, Kabupaten Pringsewu

7 Kantor Dewan Pimpinan
Cabang Partai NasDem
Kecamatan Pagelaran Utara

Pekon Fajar Mulya, Kecamatan
Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu

8 Kantor Kupas Tuntas Jl. Turi Raya, Gang Perintis No. 24,
Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung

9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro
No. 1 Gedung Meneng, Kota Bandar
Lampung

Sumber : Diolah oleh peneliti (2018)

C. Fokus Penelitian

Moleong (2014:92-93) mengatakan masalah dalam penelitian kualitatif

bertumpu pada suatu fokus. Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang

menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian ilmiah. Untuk dapat

memahami secara lebih luas dan mendalam maka diperlukan pemilihan fokus

penelitian. Pada dasarnya, fokus penelitian dapat bersumber dari pengalaman

penulis sendiri, berita yang sedang hangat dibicarakan ataupun melalui

kepustakaan ilmiah.
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Peneliti kualitatif menetapkan fokus guna mempertajam penelitian. Pada

penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Spradley (Sugiyono,2014:208-209) mengatakan “ a focused refer to a single

cultural domain or a few related domains”.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah penyebab dan dampak konflik

internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Sehingga,

berdasarkan tinjauan secara teoritis yang sebelumnya telah penulis paparkan,

penulis menggunakan beberapa pendapat para ahli untuk memahami

penyebab dan dampak konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu tahun 2017.

D. Jenis Data

Lofland dan Lofland (Moleong,2014:157) mengatakan sumber data utama

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Guna mempertajam penelitian

ini maka perlu didukung oleh adanya data yang bersifat akurat dan juga

lengkap. Oleh sebab itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi :

1. Data Primer

Sekaran (Silalahi,2012:289) mengatakan data primer adalah objek atau

dokumen original-material mentah dari pelaku yaang disebut “first-hand

information”. Sedangkan, Sarwono (2006:129) mengatakan data primer

ialah data yang berasal dari sumber pertama. Jadi, data primer adalah data
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yang dikumpulkan dari situasi aktual atau ketika peristiwa terjadi. Sumber

data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data.

Data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara baik

wawancara terstruktur maupun mendalam (in depth- inteview) kepada

beberapa informan yang sebelumnya telah ditentukan. Informasi yang

disampaikan oleh informan pada saat wawancara termasuk ke dalam jenis

data primer dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, wawancara

dilakukan sesuai dengan fokus penelitian yaitu penyebab dan dampak

konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

2. Data Sekunder

Sarwono (2006:123) mengatakan data sekunder adalah data yang sudah

tersedia sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, misalnya di

perpustakan, perusahaan, biro pusat statistik, dan organisasi perdagangan.

Sugiyono (2014:225) mengatakan sumber data sekunder merupakan

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan

data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada yang digunakan

sebagai data pendukung dari data primer agar data yang didapatkan lebih

akurat dan lengkap.

Sumber data sekunder pada panelitian ini diperoleh dari pemberitaan di

media online, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, Undang-Undang Dasar,

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem,
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surat keputusan susunan pengurus DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu, surat keputusan pengesahan pengangkatan pelaksana tugas,

surat keputusan pengesahan perubahan kepengurusan DPD Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu.

E. Teknik Penentuan Informan dan Informan

Informan pada sebuah penelitian merupakan orang yang memiliki informasi

dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses pengumpulan

data. Nasution (Sugiyono,2014:223) mengatakan :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada
menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.
Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai
bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur
penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang
diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan
jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan
sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti
dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu
sendiri sebagai satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Penulis menggunakan teknik purposive sampling guna menetapkan informan.

Sugiyono (2014:218-219) mengatakan teknik purposive sampling merupakan

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang

apa yang diharapkan. Lincoln dan Guba (Sugiyono,2014:219) mengatakan

dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan

sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel purposive, yaitu :
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a. Emergent sampling/sementara

b. Serial selection of sample units/menggelinding seperti bola salju

(snowball)

c. Continuous adjustment of ‘focusing’ of the sample/disesuaikan dengan

kebutuhan

d. Selection to the point of redundancy/dipilih sampai jenuh.

Berdasarkan teknik purposive sampling, penulis menetapkan kriteria khusus

untuk menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Merupakan pengurus Partai NasDem pada tingkat Provinsi, Kabupaten,

Kecamatan, ataupun Kelurahan/Desa di Provinsi Lampung dan

Kabupaten Pringsewu.

2. Mengetahui secara detail permasalahan awal yang menyebabkan

timbulnya konflik internal di DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu tahun 2017.

3. Menyaksikan, mengamati ataupun ikut terlibat dalam konflik internal

DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu tahun 2017.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria informan di atas penulis menentukan

beberapa informan guna memenuhi kebutuhan informasi dan sumber data

pada penelitian ini. Pemilihan informan didasarkan pada kebutuhan sumber

data terkait penyebab dan dampak konflik internal DPD Partai NasDem di

Kabupaten Pringsewu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :
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Tabel 6. Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan
1 Dr. H. Yuria Putra

Tubarad, S.E., M.Si.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan
Keanggotaan di Dewan Pimpinan Wilayah
Partai NasDem Provinsi Lampung

2 Muhammad Altab,
S.Hut., M.Sc.

Wakil Sekretaris Bidang Internal dan
Kesekretariatan di Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem Kabupaten Pringsewu

3 Samsu, S.Sos. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai
NasDem Kabupaten Pringsewu

4 Herizal Mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi,
Keanggotaan, dan Kaderisasi Dewan Pimpinan
Daerah Partai NasDem Kabupaten Pringsewu

5 Suri Fahrianto Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai
NasDem Kecamatan Ambarawa Kabupaten
Pringsewu

6 Sukardi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem
Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

7 Tajudin Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem
Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten
Pringsewu

8 Hj. Sahanah, S.E.,M.M. Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai
NasDem Dapil Pringsewu, Pesawaran dan Metro

9 Rizki Polii Redaktur Pelaksana Media Kupas Tuntas
10 Dr. Dedy Hermawan,

S.Sos., M.Si.
Akademisi dan Pengamat Politik FISIP,
Universitas Lampung

Sumber : Diolah oleh peneliti (2018)

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014:224) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif,

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah).

Oleh sebab itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data

guna mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan, diantaranya :

1. Wawancara

Moleong (2014:186) mengatakan wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu. Terkait penelitian ini, peneliti menggabungkan wawancara terstruktur

dengan wawancara semiterstruktur (in depth-interview).

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Berbeda

dengan wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur (in depth-

interview) bertujuan menentukan permasalahan secara lebih terbuka

dimana pihak yang diajak wawancara di mintai pendapat dan ide-idenya.

Sehingga dalam melakukan wawancara peneliti dapat mendengarkan

dengan teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh

informan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan yang

sebelumnya telah ditentukan melalui teknik pusposive sampling. Informan

yang dipilih dianggap dapat memberikan sumber data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini. Informan yang diwawacarai dalam penelitian ini

adalah pihak-pihak yang terlibat konflik, pihak yang mengetahui tentang

konflik serta pihak yang mengamati mengenai konflik internal DPD

Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

2. Dokumen

Emzir (2016:61) mengatakan di samping observasi dan wawancara, para

peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam

menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini
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dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Sugiyono

(2014:240) mengatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya momental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif. Dalam hal dokumen Bogdan (Sugiyono,2014:240) mengatakan:

“In most tradition of qualitative research, the phrase personal
document is used broadly to refer to any first person narrative
produced by an individual which describes his or her own
actions, experience and belief .”

Penelitian ini menggunakan sejumlah dokumen terkait yang berisi data

yang diperlukan untuk melengkapi sumber data lain misalnya

pemberitaan di media online, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, Undang-

Undang Dasar, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)

Partai NasDem, surat keputusan susunan pengurus DPD Partai NasDem

di Kabupaten Pringsewu, surat keputusan pengesahan pengangkatan

pelaksana tugas, surat keputusan pengesahan perubahan kepengurusan

DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen agar

data yang didapatkan dari hasil wawancara dapat lebih kredibel didukung

oleh dokumen resmi, jurnal ilmiah yang berkaitan, penelitian terdahulu

serta dokumen-dokumen lainnya. Studi dokumen dalam pengumpulan

data sangat bermanfaat untuk menambah jumlah data yang diperlukan

dalam sebuah penelitian.
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G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen

terkumpul, maka tahapan selanjutnya ialah melakukan pengolahan data guna

menyeleksi data yang berhasil digali dari informan. Adapun kegiatan

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Editing Data

Editing yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang

diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen agar menghindari

kekeliruan dan kesalahan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses

pengolahan data dengan melakukan editing terhadap data hasil

wawancara dan dokumen guna memastikan bahwa data yang diperoleh

sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data

yang telah terkumpul sesuai dengan fokus penelitian yakni penyebab dan

dampak konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

2. Interpretasi Data

Moleong (2014:151) mengatakan interpretasi data merupakan upaya

untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas

terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil

penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis

dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari

lapangan.

Interpretasi data pada penelitian ini merupakan penarikan kesimpulan atas

temuan-temuan data dari hasil wawancara dan studi dokumen yang
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sebelumnya telah diolah berkenaan dengan penyebab dan dampak konflik

internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu. Peneliti

menggunakan interpretasi data agar data yang telah diperoleh dari hasil

wawancara dan studi dokumen sesuai dengan fokus penelitian dan

konteksnya dapat dipahami secara mendalam.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya akan melalui tahapan analisis secara

deskriptif agar mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Miles dan Huberman (Sugiyono,2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas

dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono,2014:246)

meliputi :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Sugiyono (2014:247) mengatakan reduksi data adalah proses analisis

untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan,

mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari

catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman,

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema

dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Sehingga, data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data
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dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dari hasil wawancara dan studi

dokumen dengan analisis yang menajam, menggolongkan data yang

sejenis, serta membuang data yang tidak perlu ketika data diolah oleh

peneliti melalui bantuan laptop. Sehingga diperoleh kesimpulan yang

hanya terfokus pada penyebab dan dampak konflik internal DPD partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian

(display) data. Sugiyono (2014:249) mengatakan pada penelitian kualitatif

penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan,

tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan,

hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart), dan lain sejenisnya.

Dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono,2014:249) menyatakan

“the most frequent from of display data for qualitative research data in

the pas has been narrative text”.

Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang bersifat

deskriptif sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan dan

studi dokumen dengan memisahkan data yang diperoleh sesuai jenisnya.

Data yang diperoleh dalam bentuk teks naratif diolah dan disajikan dalam

bentuk tabel kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik sebuah
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kesimpulan. Selain itu, data yang disajikan dalam bentuk teks naratif

diperkuat dengan adanya berbagai foto dokumentasi yang mendukung.

Penyajian data dilakukan agar data yang telah direduksi sesuai jenisnya

dapat ditampilkan sehingga hasilnya dapat terlihat jelas dan mudah di

pahami. Penyajian data berguna untuk memudahkan penulis memahami

apa yang terjadi, merencanakan pembahasan selanjutnya berdasarkan apa

yang telah dipahami sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan

penyajian data dalam teknik analisis data sehingga hasil penelitian akan

lebih terfokus.

3. Kesimpulan (Conclusin Drawing/Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman (Sugiyono,2014:252) adalah penarikan kesimpulan atau

verifikasi. Sugiyono (2014:252) mengatakan kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang

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

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sugiyono (2014:253) menegaskan kesimpulan dalam penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal

tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
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sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau

interaktif dan hipotesis atau teori.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan

mempertimbangkan analisis dari berbagai hasil wawancara kepada

berbagai pihak dan studi dokumen dari berbagai sumber yang

berhubungan dengan penyebab dan dampak konflik internal DPD Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu. Peneliti menggunakan kesimpulan

agar data yang tersaji dapat berfokus pada inti masalah sehingga

memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2014:267) mengatakan teknik keabsahan data merupakan salah

satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan reliabilitas data

yang diperoleh dalam penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian sering

hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan

derajat ketepatan antara yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang

dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data

yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang

sesungguhnya tejadi pada obyek penelitian.
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Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi.

Sugiyono (2014:273) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

dan berbagai waktu. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena

dalam penelitian ini data dan teknik pengumpulan data perlu dicek derajat

kepercayaannya untuk menghasilkan sebuah penelitian yang ilmiah.

Denzim (Moleong,2014:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan peneliti

dalam pengecekan keabsahan data meliputi :

1. Triangulasi Sumber

Patton (Moleong,2014:330) mengatakan triangulasi sumber berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Misalnya, data hasil wawancara kepada pihak DPD Partai

NasDem dicek kembali dengan wawancara kepada pihak DPW Partai

NasDem.

2. Triangulasi Metode

Sugiyono (2014:273) mengatakan triangulasi metode/teknik yakni

melakukan pengecekan data pada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Patton (Moleong,2014:331) menyebutkan terdapat dua strategi,
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pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian

dengan beberapa teknik pengumpulan data; dan kedua, pengecekan

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Misalnya, data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak DPC,

DPD, dan DPW Partai NasDem dicek keabsahannya dan keakuratannya

melalui studi dokumen.

3. Triangulasi Penyidik

Moleong (2014:331) mengatakan triangulasi penyidik berarti adanya

pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa keseluruhan hasil aktivitas

penelitian. Triangulasi penyidik dilakukan dengan jalan memanfaatkan

peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali

derajat kepercayaan data. Pada penelitian ini triangulasi penyidik

dilakukan dengan memanfaatkan bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., dan

bapak Syafarudin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing dalam

penelitian ini.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori berarti menganalisis hasil penelitian dengan

menggunakan lebih dari satu teori. Pada penelitian ini triangulasi teori

yaitu menganalisis hasil penelitian mengenai penyebab dan dampak

konflik internal dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan

dengan teori yang diungkapkan pada bab tinjauan teoritis.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa triangulasi

merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan
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konstruktif kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu

mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai

pandangan. Dengan kata lain, dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat

me-recheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai

sumber, metode, penyidik ataupun teori yang berbeda. Dengan menggunakan

triangulasi diharapkan bias data dalam penelitian kualitatif dapat di

minimalisir sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan lebih kredibel.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung

yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten

Pringsewu di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008

tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh

Menteri Dalam Negeri. Secara geografis, Kabupaten Pringsewu terletak

diantara 1040,42’ – 1050,8’ Bujur Timur (BT) dan 50’8’- 60,8 Lintang

Selatan (LS). Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten

Pringsewu sekitar 625 km2 atau 62.500 Ha.

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah

kabupaten sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan

Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negri Katon, Kecamatan

Gedong Tataan, Kecamatan Way lima, dan Kecamatan Kedondong,

Kabupaten Pesawaran.
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan

Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Punggung dan Kecamatan

Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 wilayah kecamatan dan 131

Pekon/Kelurahan yang terdiri dari :

Tabel 7. Nama Kecamatan dan Jumlah Pekon/Kelurahan di Kabupaten
Pringsewu

No Nama Kecamatan Jumlah Pekon/Kelurahan
1 Pardasuka 13 pekon
2 Ambarawa 8 pekon
3 Pagelaran 22 pekon
4 Pagelaran Utara 10 pekon
5 Pringsewu 15 kelurahan
6 Gading Rejo 23 pekon
7 Sukoharjo 16 pekon
8 Banyumas 11 pekon
9 Adiluwih 13 pekon

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber (2018)

Sekitar 41,79 persen wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-

8 persen), yang tersebar di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa,

Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo. Areal lereng berombak (8-

15 persen) memiliki sebaran luas sekitar 19,09 persen yang dominan terdapat

di Kecamatan Adiluwih. Kelerengan yang terjal (>25 persen) memiliki

sebaran luas sekitar 21,49 persen terdapat di Kecamatan Pagelaran dan

Kecamatan Pardasuka.
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Wilayah Kabupaten Pringsewu sebagian besar berada pada ketinggian 100–

200 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut dapat di lihat dari porsi luasan

yang merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 ha atau sebesar 64,88 persen

dari total wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100-200

meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran. Kelas

ketinggian lahan tertinggi > 400 meter di atas permukaan laut dengan porsi

luasan terkecil atau sebesar 5,99 persen terdapat di Kecamatan Pardasuka.

Luasan tersebut sebesar 2.640,40 haa atau 27,86 persen dari total luas

wilayahnya. Secara administratif letak Kabupaten Pringsewu dapat di lihat

pada peta dibawah ini :

Gambar 5. Peta Kabupaten Pringsewu
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Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu

seluas 17.227 ha atau sebesar 27,56 persen. Luas lahan yang digunakan untuk

tegalan yaitu sebesar 31,95 persen berada di Kecamatan Adiluwih, sisanya

tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Selain

digunakanan sebagai tegalan, sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu

juga digunakan sebagai lahan sawah.

Akan tetapi, luasan lahan yang digunakan sebagai sawah tersebut masih

berada di bawah lahan tegalan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah

adalah seluas 12.197 ha atau sebesar 19,51 persen, sedangkan sisanya

digunakan sebagai lahan perkebunan seluas 11.989 Ha atau 19,18 persen.

Lahan hutan seluas10.634 ha atau 17,01 persen, permukiman seluas 9.547 ha

atau 15,27 persen, dan belukar seluas 917 ha atau 1,47 persen.

B. Gambaran Umum Partai NasDem

1. Sejarah Terbentuknya Partai NasDem

Partai NasDem berdiri di tengah praktek politik transaksi, politik citra,

politik mahar, politik dinasti, yang menjadi dekorasi buruk dalam

panggung kehidupan demokrasi. Di tengah krisis kepercayaan rakyat

terhadap partai lama, Partai NasDem hadir untuk menggelorakan semangat

dan harapan bahwa perubahan harus terjadi. Harapan untuk memutus

lingkaran setan tersebut terletak di tangan kaum muda pergerakan. Partai

politik barulah yang bisa menyegarkan kembali kompetisi sekaligus

memberikan alternatif kepada rakyat.
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Partai NasDem sendiri mengusung gagasan Restorasi Indonesia, dan tidak

bergantung pada figur semata. Partai NasDem didirikan oleh kaum muda

pergerakan (aktivis) yang membawa harapan baru dan tidak mewarisi dosa

dan beban status quo. Oleh karena itu, Partai NasDem didirikan sebagai

jalan baru untuk Indonesia baru.

Partai NasDem adalah sebuah partai politik yang diresmikan di Mercure

Hotel Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung

oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu

Nasional Demokrat. Hal ini terlihat dari bisnis media yang dipimpinnya,

Metro TV, yang selalu memberikan berita terbaru seputar aktivitas Partai

NasDem. Meskipun demikian, ormas Nasional Demokrat mengatakan

bahwa ormas tersebut tidak ada kaitannya dengan partai ini.

Partai NasDem diinisiasi oleh kaum muda pergerakan untuk membumikan

Restorasi Indonesia. Diantara mereka ada tiga serangkai, yakni Patrice Rio

Capella seorang politisi, Sugeng Suparwoto seorang jurnalis, dan Ahmad

Rofiq seorang aktifis gerakan, yang menjadi motornya. Selain mereka, ada

eksponen aktivis 98, kaum muda profesional, advokat, LSM, Serikat

Buruh, Organisasi Tani, dan lain sebagainya.

Pada awal berdiri, Patrice Rio Capella menjabat sebagai ketua umum

dengan Sekretaris Jendral dipegang oleh Ahmad Rofiq. Pada awal nya

Surya Paloh masih memegang Orgaisasi Masyarakat (ORMAS) Nasional

Demokrat, belum mencampuri urusan Partai NasDem. Pada Januari 2013,
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Surya Paloh mengambil alih Partai NasDem dan merubah struktur

organisasi yang ada. Surya paloh menilai pengurus yang ada kurang

populer sehingga ia harus merubah struktur agar mendapat dukungan lebih

besar dari masyarakat.

Awal Januari 2013, Surya Paloh pun merombak kepengurusan yang ada.

Ketua umum yang semula dipegang oleh Patrice Rio Capella kini

dipegang oleh Surya Paloh. Keputusan ini mengakibatkan para golongan

muda dan beberapa pengurus partai tidak menyetujui keputusan Surya

Paloh tersebut. Sehingga pada tanggal 21 Januari 2013 ada empat

pengurus Partai NasDem yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Keempat pengurus ini adalah Harry Tanoe selaku Ketua Dewan Pakar,

Ahmad Rofiq selaku Sekretaris Jendral, Saiful Haq selaku Wakil

Sekretaris Jendral, dan Endang Tirtana selaku Ketua Bidang Internal.

Keluarnya keempat pengurus DPP Partai NasDem tersebut memicu

pengurus- pengurus lain di daerah ikut mengundurkan diri karena merasa

tidak sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Surya Paloh.

Pengurus dan para anggota Partai di beberapa daerah seperti Sulawesi

Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan yang lainnya sebagian ada yang

mengundurkan diri. Keadaaan seperti ini tentu saja membuat konflik

internal Partai NasDem semakin memanas. Namun, Ketua Umum Surya

Paloh tetap pada keputusannya dan yakin NasDem tetap memiliki banyak

anggota yang menginginkan perubahan. Pada saat itu Surya Paloh yakin

pada Pemilu 2014 NasDem akan menjadi pemenang setidaknya 4 besar.
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Partai NasDem merupakan satu-satunya Partai baru yang lolos verifikasi

KPU untuk maju dalam Pemilu 2014. Hal ini juga yang membuat Surya

Paloh optimis masuk dalam 4 besar pemenang dalam pemilu 2014.

Formasi kepengurusan yang baru ini, Surya Paloh yakin masyarakat akan

tetap berada di barisan Partai NasDem untuk mendukung sepenuhnya

Partai NasDem (diakses dalam www.partainasdem.id diakses 26

November 2017 pukul 20.08 WIB).

2. Tujuan dan Fungsi Partai NasDem

Partai NasDem adalah alat perjuangan baru agar demokrasi di Indonesia

menemukan kesejatiannya, dan bukan sekedar praktek formal prosedural

semata. Demokrasi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dari Partai NasDem adalah mewujudkan masyarakat yang

demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan. Dengan semangat kebangsaan

Partai NasDem berfungsi untuk :

1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.

3. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis,

partisipatif dan beradab.

4. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi

Ekonomi.

5. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.

6. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.



64

7. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial

budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

3. Visi dan Misi Partai NasDem

Kelahiran Partai NasDem bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan

kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai NasDem terjun ke politik

untuk suatu tujuan yang mulia. Partai NasDem memasuki gelanggang

politik untuk mencapai tujuan-tujuan besar, memantapkan eksistensi

negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan

rakyat; mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi; dan mendorong

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Partai NasDem

memiliki visi menciptakan Indonesia yang merdeka sebagai negara

bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Partai NasDem adalah sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh

kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi

1945 belum terwujud sampai sekarang. Guna mencapai visinya, Partai

NasDem memiliki beberapa misi yaitu membangun politik demokratis

berkeadilan, menciptakan demokrasi ekonomi dan menjadikan budaya

gotong royong sebagai karakter bangsa. Partai NasDem sendiri bertujuan

untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan

Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah

gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan Proklamasi 1945,
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yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan

berkepribadian secara kebudayaan.

4. Lambang Partai NasDem dan Artinya

Lambang Partai NasDem adalah rotasi biru yang dibalut dengan warna

jingga bergestur memeluk. Lambang yang dibuat sederhana dengan

mewakili semangat perubahan, serta mudah untuk diingat dan digambar

sebagai simbol gerakan perubahan. Rotasi biru merupakan simbol

perputaran yang dinamis sebagai semangat dan harapan baru, keterbukaan,

ketegasan, yang memiliki tujuan yang nyata. Gestur jingga memeluk

adalah lambang dari kebersamaan, keutuhan dalam bergerak, dan

semangat pembaruan yang siap menampung aspirasi zaman. Lebih

jelasnya dicantumkan gambar lambang Partai NasDem sebagai berikut :

Gambar 6. Lambang Partai NasDem



66

5. Perangkat dan Struktur Partai NasDem

Perangkat Partai NasDem terdiri dari :

1. Majelis Tinggi NasDem

2. Mahkamah NasDem

3. Dewan Pembina Partai

4. Dewan Pimpinan Pusat

Struktur dan kepengurusan Partai NasDem terdiri dari:

1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di Ibu Kota Negara

2) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi

3) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Ibu Kota/ Kabupaten

4) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan

5) Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) berkedudukan di Ibu Kota Desa

6) Perwakilan Luar Negeri.

Berikut ini merupakan penjelasan singkat terkait lokasi penelitian yang

menjadi lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Lampung

Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem merupakan perwakilan

Partai NasDem yang berkedudukan di tingkat Provinsi. Di Provinsi

Lampung, Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem terletak di Jalan

Jenderal Ahmad Yani No. 17, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota

Bandar Lampung. Di pimpin oleh Bupati Lampung Tengah, berikut
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ini adalah struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai

NasDem di Provinsi Lampung :

Tabel 8. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai
NasDem di Provinsi Lampung

No Jabatan Nama Pengurus
1 Ketua Dewan Pertimbangan

Wilayah
Zamzani Yasin

2 Ketua Dewan Pakar Wilayah Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H.,
M.H.

3 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Dr. Ir. Mustafa
Wakil Ketua Bid. Pemilihan
Umum

H. Edwin Hanibal, S.H.,M.H.

Wakil Ketua Bid. Organisasi,
Keanggotaan dan Kaderisasi

Dr. H. Yuria Putra Tubarad,
S.E.,M.Si.

Wakil Ketua Bid. Media dan
Komunikasi Politik

H. Mahrizal Sinaga, S.E.,M.M.

Wakil Ketua Bid. Politik dan
Pemerintahan

Budi Yuhanda, S.H.,M.Kn.

Wakil Ketua Bid. Pendidikan
Politik dan Kebudayaan

Drs. H. Musiran

Wakil Ketua Bid. Otonomi Daerah J.B. Geovani
Wakil Ketua Bid. Pertanian dan
Maritim

Wahrul Fauzi Silalahi, S.H.

Wakil Ketua Bid. Hukum,
Advokasi & HAM

Hj. Sahanah, S.E.,M.M.

Wakil Ketua Bid. Pengabdian &
Pemberdayaan Masyarakat

Heru Listianto, S.Pd

Wakil Ketua Bid. Energi, SDA, &
Lingkungan Hidup

Ir. Ichwanto M. Nuch

Wakil Ketua Bid. Agama &
Masyarakat

Iskandar Zulkarnaen, B.A.

Wakil Ketua Bid. Hubungan Antar
Daerah

Arief Tritia Hatang, BIB

Wakil Ketua Bid. Ekonomi Hj. Sahyana, S.E
Wakil Ketua Bid. Kesehatan,
Perempuan & Anak

Vony Reyneta Doloksaribu,
S.H.

Wakil Ketua Bid. Industri,
Perdagangan &Tenaga Kerja

Hj. Misgustini, S.H.

Wakil Ketua Bid. Olahraga,
Pemuda & Mahasiswa

H. Mofaje S. Carefeboka

4 Sekretaris H. Fauzan Sibron, S.E., Akt.
Wakil Sekretaris Bid. Organisasi,
Kepengurusan & Kaderisasi

Romi Robbson Marpaung, S.H.

Wakil Sekretaris Bid. Internal & Febrio Martha Mustafa, S.Sos.,
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Kesekretariatan M.Kesos

Wakil Sekretaris Bid. Eksternal Devita Komalasari, A.md

Wakil Sekretaris Bid. Renlitbang Mardiana, S.T.,M.T.

5 Bendahara Tampan Sujarwadi
Wakil Bendahara Bid.
Penggalangan Dana

Endang Sumartini, S.E.

Wakil Bendahara Bid. Pengelolaan
Aset

Dra. Nurma Ningsih

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber (2018)

b. Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Pringsewu

Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem merupakan perwakilan

Partai NasDem yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. Di

Kabupaten Pringsewu, Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem

terletak di Jalan lintas Barat, Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading

Rejo, Kabupaten Pringsewu. Saat ini, Dewan Pimpinan Daerah Partai

NasDem Kabupaten Pringsewu di pimpin oleh Siti Rahma yang

merupakan mantan calon Bupati di Kabupaten Pringsewu pada

pilkada 2017 lalu. Berikut ini adalah struktur kepengurusan di Dewan

Pimpinan Daerah Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu :

Tabel 9. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai
NasDem di Kabupaten Pringsewu

No Jabatan Nama Pengurus
1 Ketua Dewan Pertimbangan

Wilayah
Yurianto

2 Ketua Dewan Pakar Wilayah Muchroni Djon
3 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Siti Rahma, S.E.

Wakil Ketua Bid. Pemilihan
Umum

Sukisno

Wakil Ketua Bid. Organisasi,
Keanggotaan dan Kaderisasi

Rohmansyah

Wakil Ketua Bid. Media dan
Komunikasi Politik

Hari Yanto
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Wakil Ketua Bid. Politik dan
Pemerintahan

Bambang Wahyudi

Wakil Ketua Bid. Pendidikan
Politik dan Kebudayaan

Ferdian Yuli

Wakil Ketua Bid. Otonomi Daerah Hermawan

Wakil Ketua Bid. Pertanian dan
Maritim

Herdi Eko Putranto, Amd.

Wakil Ketua Bid. Pengabdian &
Pemberdayaan Masyarakat Adat

Refi Endri

Wakil Ketua Bid. Energi, SDA, &
Lingkungan Hidup

Yunan Fri Alamsari

Wakil Ketua Bid. Agama &
Masyarakat Adat

Nurudin

Wakil Ketua Bid. Hubungan Antar
Daerah

Neti Astuti

Wakil Ketua Bid. Ekonomi Muawanah
Wakil Ketua Bid. Kesehatan,
Perempuan & Anak

Hj. Pratiningsih, S.ST.

Wakil Ketua Bid. Industri,
Perdagangan &Tenaga Kerja

Ismiati

Wakil Ketua Bid. Olahraga,
Pemuda & Mahasiswa

Zaenal Arifin

4 Sekretaris Romli
Wakil Sekretaris Bid. Organisasi,
Kepengurusan & Kaderisasi

Al Fauzi

Wakil Sekretaris Bid. Internal &
Kesekretariatan

Muhammad Altab, S.Hut.,
M.Sc.

Wakil Sekretaris Bid. Eksternal Ratih Febrianti
Wakil Sekretaris Bid. Renlitbang Dhimas Aribowo

5 Bendahara Leswanda Putra
Wakil Bendahara Bid.
Penggalangan Dana

Christina, S.S.

Wakil Bendahara Bid. Pengelolaan
Aset

Rudi Irawan

Sumber : Diolah oleh peneliti dari SK Nomor 418-SK/DPP-
NasDem/IX/2017 (2018)

c. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kabupaten Pringsewu

Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem merupakan perwakilan

Partai NasDem yang berkedudukan di Kecamatan. Di Kabupaten

Pringsewu terdapat 9 Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem yang

terletak di masing-masing kecamatan yang tersebar di seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, diantaranya adalah :
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a. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Pagelaran

b. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Pagelaran

Utara

c. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Banyumas

d. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Sukoharjo

e. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Adiluwih

f. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Pringsewu

g. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Gading Rejo

h. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Ambarawa

i. Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem Kecamatan Pardasuka

d. Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem Kabupaten Pingsewu

Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem merupakan perwakilan

Partai NasDem yang berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan. Di

Kabupaten Pringsewu, terdapat sekitar 131 Pekon/Kelurahan yang

terdiri dari 22 perwakilan di Kecamatan Pagelaran, 10 perwakilan di

Kecamatan Pagelaran Utara, 11 perwakilan di Kecamatan Banyumas,

16 perwakilan di Kecamatan Sukoharjo, 13 perwakilan di Kecamatan

Adiluwih, 15 perwakilan di Kecamatan Pringsewu, 23 perwakilan di

Kecamatan Gading Rejo, 8 perwakilan di Kecamatan Ambarawa, dan

13 perwakilan di Kecamatan Pardasuka.
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C. Gambaran Umum Konflik Internal Dewan Pimpinan Daerah Partai
NasDem di Kabupaten Pringsewu

Gambaran umum konflik merujuk pada rangkaian peristiwa konflik secara

urut, lengkap, dan padu. Gambaran mengenai konflik perlu dipelajari guna

mengetahui peristiwa yang terjadi, meskipun tidak secara langsung melihat

atau terlibat di dalam peristiwa yang dimaksud. Sehingga dengan didasarkan

pada pertimbangan ini, penulis juga menyajikan kronologi atau gambaran

umum terkait peristiwa konflik internal Dewan Pimpinan Daerah Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu. Adapun gambaran umum konflik

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pada Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017 lalu, Partai NasDem

mengusung Siti Rahma sebagai calon Bupati. Saat masa kampanye

berlangsung, Siti Rahma terlibat konflik internal dengan pengurus DPD

Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu berkaitan dengan pembiayaan

kampanye. Siti Rahma mengaku telah memberi uang sebesar 1,8 milyar

rupiah untuk kepentingan pilkada. Sayangnya, uang yang akan digunakan

untuk membiayai kebutuhan kampanye tidak diterima oleh pengurus DPD

Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu. Sehingga, mesin partai tidak

dapat bekerja untuk memenangkan Siti Rahma.

2. Pada saat itu, Samsu selaku ketua DPD Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu menuduh uang sebesar 1,8 milyar rupiah yang diberikan oleh

Siti Rahma pada saat pencalonannya sebagai calon Bupati Pringsewu

tahun 2017 lalu jatuh ke tangan Taufik Basari selaku koordinator DPP

Partai NasDem untuk wilayah Lampung.
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3. Mesin partai yang tidak berjalan mengakibatkan Partai NasDem

mengalami kekalahan pada pilkada di Kabupaten Pringsewu. Kekalahan

tersebut menjadi bahan evaluasi pihak DPW yang kemudian memutuskan

untuk melakukan restrukturisasi pengurus untuk kepentingan Partai

NasDem menghadapi pilgub mendatang.

4. Akibatnya, pada tanggal 26 Juli 2017, DPP Partai NasDem mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor 298-SK/DPP-NasDem/VII/2017 mengenai

Susunan Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara

Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Pringsewu Provinsi

Lampung yang secara otomatis memberhentikan Samsu sebagai ketua

DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu.

5. Pada tanggal 14 Agustus 2017, ketua DPD dan seluruh pengurus DPD,

DPC, dan DPRt (Ranting) baru diberitahu bahwa ketua DPD Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu telah digantikan dengan pelaksana tugas

atas nama ketua Vony Reyneta Doloksaribu, S.H yang merupakan Wakil

Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak DPW Partai NasDem

Provinsi Lampung.

6. Setelah tahu bahwa Samsu selaku ketua DPD diberhentikan maka

beberapa pengurus DPC dan DPRt (Ranting) Partai NasDem yang merasa

kecewa kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa jajaran

pengurus DPC dan DPRt (Ranting) Partai NasDem se-Kabupaten

Pringsewu untuk musyawarah dan mengambil sikap.

7. Lalu, pada tanggal 19 Agustus 2017, beberapa DPC dan DPRt (Ranting)

datang mengembalikan atribut partai berupa kaos, bendera dan plang nama
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indentitas pengurus partai kepada pengurus DPD Partai NasDem di

Kabupaten Pringsewu. Beberapa pengurus DPC dan DPRt (Ranting)

kemudian melakukan aksi protes sebagai bentuk kekecewaan dan

memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Partai NasDem

di Kabupaten Pringsewu. Adapun kronologi pada saat kejadian tersebut

antara lain :

a. Pada pukul 09.00 WIB, perwakilan pengurus DPC dan DPRt (Ranting)

menelpon Herizal selaku wakil ketua bidang organisasi, kaderisasi dan

keanggotaan DPD Partai NasDem Kabupaten Pringsewu bahwa

mereka akan ke kantor DPD untuk mengembalikan atribut partai

berupa kaos, bendera dan plang nama identitas pengurus partai.

b. Kemudian, beberapa pengurus DPC dan DPRt (Ranting) Partai

NasDem datang beramai-ramai membawa atribut Partai NasDem ke

kantor DPD dengan beberapa pengurus DPD yang menerima di kantor.

c. Herizal selaku pengurus DPD kemudian menelpon pihak kepolisian

agar membantu mengamankan kantor DPD Partai NasDem untuk

mencegah massa melakukan demo secara anarkis. Kapolsek Pringsewu

Kompol Andik Purnomo Sigit didampingi Kanit Intel Iptu Darwin

langsung menerjunkan personel guna menghindari aksi-aksi anarkis

dari massa pengurus DPC dan DPRt (Ranting) Partai NasDem di

Kabupaten Pringsewu.

d. Massa melakukan protes dengan mengumpulkan atribut partai seperti

kaos, bendera dan plang nama identitas pengurus partai lalu

menginjak-injak atribut partai serta merubuhkan baliho yang terdapat
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di depan kantor DPD. Massa juga membentangkan spanduk yang

bertuliskan : (1) Kami Kecewa Dengan Plt, Nasdem Barji Barbe,

Politik TDK Jelas, (2) Kami DPC dan Ranting se Kab. Pringsewu

Mengundurkan diri =Bubar= agar yang tidak murni Terbakar Mati.

e. Terpisah, pada hari yang sama (19 Agustus 2017) Partai NasDem di

Kabupaten Pringsewu sedang ada acara pembekalan relawan Mustafa

di pekon Wates dan Podomoro. Akhirnya, untuk mencegah suasana

semakin memanas karena ada rombongan dari DPW yang akan menuju

Podomoro maka pada pukul 11.20 WIB pengurus DPD membubarkan

demo dari beberapa pengurus DPC dan DPRt (Ranting) Partai NasDem

di Kabupaten Pringsewu.

f. Lalu, Herizal selaku pengurus DPD meminta kepolisian untuk menjaga

kantor DPD Partai NasDem sampai malam agar hal yang di takutkan

(membakar kantor) tidak terjadi.

Berikut ini adalah gambaran proses terjadinya konflik internal DPD Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu tahun 2017 :
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Gambar 7. Bagan Alur Konflik

rekomendasi

mengakibatkan

Calon Bupati dari Partai NasDem
(Siti Rahma)

DPW Partai NasDem Provinsi
Lampung

Kekalahan Partai NasDem di
Pringsewu

Pilkada Pringsewu Tahun 2017

Pemberhentian
Ketua DPD

(Samsu)

Pengunduran diri beberapa pengurus
DPD, DPC dan Ranting Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu

Pengganti Ketua
DPD

(Siti Rahma)

Modal pemenangan : 1,8 milyar
rupiah



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu

tahun 2017 adalah komunikasi yang tidak baik antara pihak DPW dengan

pihak DPD baik sebelum dan sesudah pemberhentian ketua DPD. Konflik

juga disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pihak DPW

yang menginginkan ketua DPD digantikan dengan Siti Rahma dengan

pihak DPD, DPC dan DPRt (Ranting) Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu yang menginginkan Samsu tetap menjabat sebagai Ketua DPD.

Penyebab lain timbulnya konflik yaitu tujuan yang berbeda antara Samsu

yang ingin tetap mempertahankan kepengurusan dan membesarkan Partai

NasDem di Kabupaten Pringsewu dengan pihak DPW yang ingin

mengganti kepengurusan DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu

untuk kepentingan partai menghadapi pilkada dan pemilu mendatang.

Selain itu, konflik juga disebabkan oleh perebutan jabatan Ketua DPD

antara Samsu dengan Siti Rahma.



154

2. Dampak konflik internal DPD Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu

tahun 2017 adalah terpecahnya kepengurusan Partai NasDem di

Kabupaten Pringsewu akibat mundurnya beberapa pengurus. Selain itu,

terjadi keretakan hubungan antar individu maupun kelompok antara

pengurus Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu dengan pihak DPW

berkaitan dengan pemberhentian ketua DPD. Konflik juga berdampak

pada rusaknya atribut Partai NasDem berupa kaos, bendera, baliho dan

plang papan nama identitas pengurus Partai NasDem di Kabupaten

Pringsewu. Berdasarkan analisis mendalam, konflik juga berpotensi

menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Partai NasDem

khususnya di Kabupaten Pringsewu.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis, diantaranya :

1. Pengorganisasian Partai NasDem sebaiknya berpedoman pada AD/ART

yang berlaku. Pengambilan keputusan sebaiknya tidak dilakukan secara

sepihak melainkan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dari seluruh

pengurus Partai NasDem di semua tingkatan.

2. Sebelum melakukan restrukturisasi, baiknya pihak DPW Partai NasDem di

Provinsi Lampung melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh

pengurus Partai NasDem di semua tingkatan. Komunikasi antar pengurus

Partai NasDem perlu di jaga dan di jalin dengan baik sehingga tidak

menimbulkan kesalahpahaman. Apabila akan mengganti ketua DPD

baiknya pihak DPW Partai NasDem memilih pengganti yang berasal dari
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pengurus internal sehingga kepemimpinannya mengakar kuat dengan

partai.

3. Pihak DPW Partai NasDem di Provinsi Lampung perlu menerapkan

managemen konflik yang baik di dalam penggorganisasian partai agar

konflik dapat diminimalisir dan di kelola dengan baik. Selain itu, pasca

terjadinya konflik, hendaklah pihak yang terlibat konflik dapat memahami

bahwa konflik merupakan suatu hal yang merugikan.

4. Pengurus Partai NasDem di Kabupaten Pringsewu perlu bekerja ekstra

untuk membangun kembali citra dan kepercayaan masyarakat kepada

Partai NasDem agar pada pilkada dan pemilu mendatang tidak terjadi

penurunan perolehan suara di Kabupaten Pringsewu.
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