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TESIS             KONFLIK DAN FAKSIONALISASI..       SINGGIH MANGGALOU 

ABSTRAK 

Singgih Manggalou (2017). Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya. Konflik dan Faksionalisasi 

Elite Partai Golkar Pasca Pilpres 2014. Pembimbing: Prof. Drs. Kacung 

Marijan, MA, Ph.D dan Drs. Haryadi, Msi 

 

Studi ini membahas mengenai konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar 

yang berimplikasi terhadap pembentukan faksi baru, melalui tinjauan kerangka studi 

konflik dan faksionalisasi. Konflik membahas latar belakang sebab, siapa yang 

terlibat, dampak, dan puncak dari konflik suatu partai politik dengan polarisasi elit. 

Konflik muncul sebagai konsekuensi logis dari hukum pasar dimana kekuasaan yang 

“sedikit” diperebutkan oleh orang yang “banyak”. Sehingga pembentukan faksi atau 

pengkubuan dalam partai Golkar tidak dapat dihindari, sebab pola hubungan faksi 

adalah mempunyai kepentingan politik yang sama sehingga saling memberikan 

manfaat, seperti bertukarnya sumberdaya dan informasi. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan proses wawancara 

mendalam dan observasi lapangan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang 

bagaimana proses figur dominan partai Golkar berkonflik sampai pada polarisasi elit 

dan kemunculan faksi-faksi baru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Partai Golkar bersifat 

pragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Proses politik yang terjadi 

melalui Mahkamah Partai Golkar dan proses hukum melalui Pengadilan Negeri dan 

PTUN terbukti tidak dapat menyelesaikan akar masalah konflik, posisi pemerintah 

juga disorot sebab dianggap mengintervensi proses konflik. Konsekuensinya, terjadi 

pola perubahan penyelesaian konflik Partai Golkar jika dibandingkan konflik-konflik 

sebelumnya sehingga tidak menimbulkan eksodus kader atau membuat partai baru. 

Sebagai implikasi dari konflik, terjadi transformasi faksi, dimana pertarungan keras 

terjadi antara faksi ARB dan faksi AL. Konsekuensi logis dari terselenggaranya 

Munaslub, terbentuk faksi-faksi baru yaitu antara faksi Setnov vs faksi Akom. 

 

Kata Kunci: Konflik Internal Partai Golkar dan Transformasi Faksi 
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