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ABSTRAKSI 

Konflik merupakan keadaan sosial hyang selalu mewarnai disetiap 

perjalanan kehidupan sosial masyarakat. Pengertian konflik sendiri adalah 

pertentangan yang terjadi antara individu dan individu atau kelompok dengan 

kelompok. Pertentangan ini bersumber dari perbedaan cara pandang suatu 

peristiwa atau gejala sosial. Sumber konflik juga dapat berasal dari berbeagai 

kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut 

mencakup kepentingan ekonomi, sosial maupun politik dalam masyarakat. 

Konflik pilkada di Bangkalan pada tahun 2012 merupakan cerminan dari 

carut marutnya sistem demokrasi dan juga lemahnya tindakan hukum di 

Indonesia. Sumber konflik yang bermuara dari pencoretan yang di putuskan oleh 

PTUN Suarabaya terhadap pasnagan calon bupati Nomor urut 1 KH. Imam 

Bukhori dan R. Zainal Alim yang sebelumnya di sahkan oleh KPUD dan sudah di 

ferifikasi mengenai persyaratan yang harus di lalui oleh KH. Imam Bukhori dan 

R. Zainal Alim untuk maju sebagai calon bupati di Bnagkalan pada tahun 2012. 

Pencortean tersebut sontak membuat suasana di kabupaten Bangkalan semakin 

panas dan menegangkan.  

Berbagai peristiwa konflik yang mewarnai pesta demokrasi di Bangkalan 

pada tahun 2012 semakin memperihatinkan karena terjadai beberapa kali aksi 

demonstrasi masa dan juga di warnai dengan peristiwa pembacokan yang dialami 

2 aktifis di Bangkalan. Pendukung KH. Imam Bukhori dan R. Zainal Alim  

melakukan aksi-aksi demo turun ke jalanan kota lantaran tidak terima pasnagan 

tersebut di coret dari daftar calon Bupati di Bangkalan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan tema 

konflik politik yang terjadi di kabupaten Bangkalan tahun 2012. Sedangkan 

subjek dari penelitian ini adalah KH. Imam Bukhori selaku calon bupati yang 

tercoret dalam pemilukada di kabupaten Bangkalan tahun 2012. Serta beberapa 

aktifis di Bangkalan dan masyarakat Bangkalan seperti aktifis yang bernama 

Muzakki yang pada saat itu juga turut melakukan aksi demonstrasi dan juga salah 

satu yang menjadi korban pembacokan oleh orang yang tidak di kenal. 

Konflik politik pilkada Bangkalan hadir melibatkan beberapa perspektif 

berbeda dari berbagai pihak. KPUD menganggap  pencoretan tersbut sudah sesuai 

dengan undang-undang karena terjadi dualisme partai pengusung KH. Imam 

Bukhori. Sedangkan dari pihak KH. Imam Bukhori berpendapat bahwa ada motif-

motif tidak fair yang sengaja di buat-buat untuk menjegal KH. Imam Bukhori dan 

memenangkan calon dari petahanan. 

 

Kata kunci: konflik ,demokrasi ,desentralisasi, politik lokal, sumber 

konflik. 

FAUZI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KONSTRUKSI KONFLIK POLITIK ...SKRIPSI


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERNYATAAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR PUSTAKA

