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Singgih Manggalou 

(Penulis adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga) 

This study discusses the conflict about duality of Golkar Party management which has 

implications to the formation of a new faction, this study reviewed in the framework of 

conflict studies and fractionalization. The conflict will discuss the background of the cause, 

who is involved, the impact, and the peak of the conflict a political party with the elite 

polarization. Conflicts arise as a logical consequence of the laws of the market where the 

power of the "little" is contested by those who "many". So that the formation of factions 

within the party or the lateralization in the Golkar party  cannot be avoided, because the 

pattern of factional relationship is having the same political interests so that mutually 

benefits, such as traded his resources and information. 

This research is a qualitative descriptive research with using depth interviews and 

field observations methods to explain thoroughly about how the process of the Golkar party 

dominant figure until the polarization elite conflict and the emergence of new factions. 

The results of this study shows that the Golkar Party tends to be pragmatic conflicts 

related to jockeying for position in the party. Political process through the Court of Golkar 

and the legal process through the District Court and the Administrative Court proved unable 

to resolve the root of conflict, the government's position is also highlighted because 

considered intervening the conflict. The consequence, there is a pattern change in Golkar 

Party conflict resolution rather than previous conflicts so as to avoid an exodus of cadres or 

create a new party. As the implications of the conflict, faction’s transformation occurred, 

where a fierce struggle occurred between the ARB factions and the AL factions. The logical 

consequence of the reconciliation, formed new factions, namely the Novanto faction versus 

Akom faction. 
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1. Pendahuluan 

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar 

yang berimplikasi pada kemunculan faksi baru. Studi konflik akan membahas latar belakang 

sebab, siapa yang terlibat, dampak, dan puncak dari konflik suatu partai politik dengan 

polarisasi elit. Fragmentasi antar elite Partai Golkar bisa dilihat dari keberadaan faksi-faksi 

yang tumbuh subur dalam tubuh Beringin. 

Salah satu partai politik legendaris di Indonesia, Golkar yang kemudian berubah 

menjadi Partai Golkar, merupakan kekuatan politik pendukung utama rezim Orde Baru. 

Sebagai kekuatan utama pendukung rezim Orde Baru, Golkar berawal dari berbagai 

kelompok ormas yang didirikan oleh militer pada penghujung era Demokrasi Terpimpin. 

Rezim pemerintahan Soeharto menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik utama yang 

menopang kekuasaannya. Dan sebagai salah satu mesin politik, Golkar mempunyai fungsi 

utama yaitu sebagai mesin pemilu yang bertujuan untuk melegitimasikan kekuasaan militer.
1
  

Secara historis, faksionalisasi Partai Golkar sudah terdapat sejak era Orde Baru, di 

mana terdapat tiga jalur politik, yaitu Jalur A (ABRI), Jalur B (Birokrasi), dan Jalur G 

(Golkar). Ketiga faksi tersebut merupakan wajah dari perbedaan kelompok berdasarkan 

Ideologi dan Organisasi akan tetapi disisi yang lain juga mempunyai kepentingan sendiri 
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untuk lebih unggul daripada faksi yang lain. Terdapatnya faksi tersebut dapat dilembagakan 

dengan baik sebab keberadaan Soeharto sebagai pemimpin karismatik dan hegemonik. 

Pasca kekuasaan Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan reformasi, namun kekuatan 

politik ini mampu survive ketika terjadi transisi menuju demokrasi. Padahal, yang lazimnya 

terjadi di negara-negara yang mengalami transisi politik, kasus di Indonesia juga ditandai 

dengan terjadinya pergolakan yang melibatkan berbagai kekuatan politik, baik yang berkuasa 

maupun yang diluar kekuasaan.
2
 Pergolakan politik tersebut bersifat dramatis, kompleks, dan 

multidimensional,  serta diwarnai berbagai „hujatan‟ yang mendiskreditkan para politikus dan 

partai politik pendukung utama rezim otoritarian yang digulingkan.
3
 

Di tengah-tengah tekanan politik yang keras tersebut, Partai Golkar ternyata berhasil 

lolos sebagai peserta pemilu 1999. Demikian pula dalam pelaksanaan pemilu_meski 

prosesnya cukup menegangkan dan mencekam, akibat berbagai hujatan dan teror_Partai 

Golkar ternyata mampu membalikkan anggapan yang berkembang dalam masyarakat dengan 

meraih dukungan suara terbesar kedua pada pemilu 1999, setelah PDIP. Partai Golkar dalam 

kondisi yang tidak menguntungkan tersebut berhasil meraih 23.741.749 (22,4%) dan 

memperoleh 120 kursi di DPR. Pada pemilu kedua era reformasi 2004, Partai Golkar justru 

berhasil meraih dukungan suara terbesar dari para pemilih. Partai ini berhasil memperoleh 

suara terbanyak, yakni 24.461.104 (21,58%) atau 128 kursi di DPR.
4
  

Konsekuensi logis dari semakin berkembangnya sistem politik demokrasi, terdapat 

fenomena yang lazim terjadi dewasa ini yaitu konflik internal partai politik. Partai Golkar 

memiliki sejarah panjang terkait konflik di internalnya. Sebagai contoh, hengkangnya 

Wiranto yang kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 21 Desember 

2006 dan pada 6 Februari 2008 Prabowo Subianto juga mendirikan Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) hal ini diyakini beberapa kalangan saat itu akan cukup banyak menggembosi 

suara Partai Golkar. Asumsi ini didasari bahwa pengaruh jaringan dan sumberdaya finansial 

keduanya mampu untuk menggerakkan roda partai.
5
 Bahkan faktanya selain parpol tersebut, 

Partai Golkar telah melahirkan enam partai-partai baru sejak 1999, yaitu Partai Musyawarah 

Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) berdiri pada  27 Mei 1998, didirikan oleh Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia era orde baru, 

Mien Sugandhi. Namun partai ini sekarang tak pernah terdengar lagi. Partai MKGR terakhir 

ikut pemilu pada 1999, yakni pemilu pertama era reformasi, Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia (PKPI) dimotori oleh mantan politisi Golkar Edi Sudrajat dan Hayono Isman., 

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang berdiri pada 9 September 2002 dideklarasikan putri 

Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, dan Surya Paloh mundur dari 

Golkar dan mendirikan NasDem pada 26 Juli 2011.
6
 Dinamika internal ditubuh Partai Golkar 

bergejolak kembali dengan momentum Pilpres 2014, gejala tersebut dapat di lihat dari 

ketidakpuasan beberapa kader terhadap putusan Partai Golkar mendukung pasangan Capres-

Cawapres Prabowo-Hatta. Konflik semakin tajam dengan hadirnya Agung Laksono sebagai 
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tokoh dari Munas Ancol sebagai sikap ketidakpuasan Munas Bali yang memilih kembali 

Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.  

2. Faksionalisasi Elite 

Pembahasan tentang elite dalam kerangka teoritik ini merujuk pada makna yang 

telah dikonspsikan oleh Pareto, Mosca, dan Putnam. Menurut Putnam, elite merupakan 

sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang 

lain.
7
 Fokus kajiannya adalah kekuasaan, yang terbagi ke dalam dua konsepsi. Pertama, 

kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. Kedua, 

kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif, 

seperti undang-undang. Karena itu, Putnam membagi elite kedalam dua kelompok, yakni 

mereka yang memiliki kekuasaan politik, dan mereka yang tidak memilikinya. Sedangkan 

berdasarkan konsepsi Mosca dan Putnam, elite dapat di klasifikasikan ke dalam dua 

kelompok sebagaimana yang dikemukakan oleh Pareto dan dikutip ulang oleh Bottomore.
8
 

Pertama, elite yang memerintah (govening elite), terdiri dari individu-individu yang secara 

langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. Kedua, 

elite yang tak memerintah (non-governing elite) yang mencakup sisanya. 

Selanjutnya menurut Keller, studi tentang elite dapat memusatkan perhatian pada: a) 

Anatomi elite berkenaan dengan siapa, berapa banyak, dan bagaimana para elite itu 

muncul; b) Fungsi elite yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial elite; c) Menyangkut 

siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi elite, imbalan apa yang mereka terima dan 

kewajiban apa yang menunggu mereka; dan d) Bertahannya elite yang berkaitan dengan 

bagaimana dan mengapa para elite itu dapat bertahan dan tidak dapat bertahan atau 

hancur.
9
 

Menurut Paul G Lewis terjadinya faksionalisasi di dalam partai politik dapat 

dipahami sebagai suatu pola yang bersifat sementara dan taktis. Faksi atau kelompok yang 

bersifat sementara dan taktis bersifat tidak tahan lama dan hanya pada isu-isu tertentu 

merupakan ciri-ciri partai modern.
10

 Faksionalisasi di dalam partai politik pada awalnya di 

sebabkan kepemimpinan yang lemah dan faktor eksternal yang lain. 

Menurut Belloni,
11

 penyebab terjadinya faksionalisasi tidak hanya disebabkan faktor 

kepemimpinan. Akan tetapi dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, faksi yang 

terbentuk berdasarkan persamaan pandangan terhadap isu-isu politik. Faksi model ini tidak 

di dasarkan pada ikatan yang bersifat formal. Kedua, faksi yang terbentuk melalui pola 

patron-klien. Faksi model ini dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan individu, yaitu 

persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari suatu partai politik yang mempunyai konstituen 

jelas. Ketiga, faksi yang formal dan terorganisir. Faksi jenis ini memiliki kejelasan berupa 

nama resmi dan memiliki kesekertariatan yang jelas beserta program-program yang rutin 

dan tersendiri. 

Sedangkan menurut Andrew J. Nathan bahwa apabila konflik antar elite didalam 

internal partai bersangkutan dengan mengerahkan kekuatan para kader pada lapisan bawah 

elite politik yang bersangkutan, maka hal itu juga dapat di lihat sebuah faksi. Teori 

Faksionalisasi Elite digunakan untuk menjelaskan pertarungan faksi-faksi di dalam Partai 

Golkar pada saat terjadi dualisme kepengurusan DPP hasil Munas Bali dan Munas Ancol. 
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Sehingga berdampak pada kemunculan faksi baru, dari sisi historis faksi dalam Partai 

Golkar selalu dinamis sesuai dengan agenda politik. Faksi-faksi tersebut mempunyai 

agenda dan kepentingannya masing-masing sehingga mampu memberikan dampak kepada 

partai politik.  

Secara teoritis, semakin banyak faksi dalam suatu partai politik akan mampu 

membawa partai politik tersebut dinamis dan berkembang, ciri tersebut merupakan identik 

dengan partai modern. Akan tetapi jika tidak mampu mengkonsolidasikan kekuatan dan 

mengelola konflik dengan baik, ibarat kapal yang lambungnya bocor, hanya tinggal 

menunggu waktu partai politik tersebut akan karam. 

3. Partai Kartel 

Partai kartel (the cartel party) didefinisikan sebagai partai yang menjadi agen negara 

dan menggunakan sumber daya negara untuk memastikan kelangsungan hidup kolektif 

mereka sendiri.
12

 Untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi kolektif ini, partai 

mengalokasikan dukungan negara yang besar untuk diri mereka sendiri dan mengatur 

kegiatan partai melalui negara. Kolusi negara-partai ini merupakan proses timbal balik 

dimana, disatusisi, partai semakin menguras sumberdaya negara dan „menjajah‟ lembaga-

lembaga negara dan, disi lain, negara semankin mengtur organisasi dan kegiatan politik partai 

melalui hukum. Kolusi tersebut digunakan untuk melepaskan ketergantungan partai kepada 

sumber daya sebelumnya dalam masyarakat sipil. Wolinetz (2002) menggarisbawahi bahwa 

ciri-ciri partai kartel adalah pemilih yang terdifusi, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye 

yang berbiaya tinggi, menekankan pada keterampilan manajerial dan efisiensi, 

diorganisasikan secara longgar, dan berjarak terhadap para anggotanya sehingga anggota 

nyaris tak berbeda dari non-anggota. Dalam pandangan Wolinetz, partai kartel adalah broker 

antara masyarakat sipil dan negara, bahkan agen dari negara dalam berhadapan dengan 

masyarkat sipil. Menguatnya kartelisasi partai didorong oleh beberapa faktor, seperti 

perubahan sistem pemilihan yang memberikan perluasan hak pilih, kebutuhan dan 

ketersediaan sumber daya yang semakin bervariasi, melemahnya ikatan-ikatan tradisional 

dalam masyarakat, dan meningkatnya kompetensi warga negara dalam berpolitik yang 

mengurangi ketergantungan mereka terhadap partai. Katz dan Mair mengemukakan tiga 

catatan tentang kartelisasi partai. Pertama, kartelisasi partai terkait erat dengan keterasingan, 

bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik dan partai-partai. Kedua, ia memicu 

munculnya partai-partai ekstrimis baru, partai yang “anti-partai”, sebagai bentuk penentangan 

terhadap kartelisasi, sistem kepartaian, bahkan nilai-nilai demokrasi. Ketiga, ia membuat 

partai-partai dipandang menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan mereka, 

serta membuat mereka bergantung kepada negara, dan pada saat yang sama kehilangan 

legitimasi dari masyarakat. 

4. Partai Golkar: Konflik Elite Dan Faksionalisasi 

Konflik muncul sebagai konsekuensi logis dari hukum pasar dimana kekuasaan yang 

“sedikit” diperebutkan oleh orang yang “banyak”. Untuk mendapatkannya pihak-pihak terkait 

harus berkompetisi. Dengan demikian, konflik internal Partai Golkar tidak serta merta 

merupakan fenomena pasca Pilpres 2014, sesungguhnya gejala terdapatnya konflik dapat 

dirasakan pada pra Pilpres 2014. Kedua hal tersebut saling berkaitan dalam proses dan 

dinamika konflik Partai Golkar yang menyertainya. 

4.1. Dinamika Konflik Elite Partai Golkar 

4.1.1. Proses Politik dan Hukum 

Proses politik untuk mendapatkan keabsahan kepengurusan baik itu Munas Bali 

maupun Munas Ancol pada awalnya dilakukan pada Mahkamah Partai Golkar. Seperti pada 
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amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Akan tetapi mekanisme 

Mahkamah Partai untuk menyelesaikan konflik internal tidak berhasil menemui titik terang. 

Dalam Amar Putusan Pokok Permohonan disebutkan bahwa majelis hakim yang terdiri dari 

Andi Mattalata dan Djasri Marin menyatakan bahwa Munas Ancol yang sah dengan syarat 

harus Munas tahun 2016, sedangkan pendapat berbeda adalah Muladi dan Natabaya yang 

menyerahkan kepada proses hukum. Sedangkan Aulia A. Rachman sebagai salah satu hakim 

pada Mahkamah Partai Golkar tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasnya sebab telah 

sebagai Dubes RI untuk Republik Ceko. Sehingga kesimpulan dari sidang Mahkamah Partai 

Golkar tidak memenangkan salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian konflik melalui 

jalur hukum oleh Munas Bali maupun Ancol ditempuh dengan dua pengadilan, (1) Jalur 

PTUN dan (2) Jalur Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 

4.2. Resolusi Konflik 

Mekanisme Mahkamah Partai Golkar tidak mampu meredam konflik kepengurusan, 

begitu pula dengan persidangan di pengadilan yang membutuhkan waktu lama. Sebagai 

upaya untuk Islah kedua kubu, pada awalnya sudah bertemu untuk membahas terkait 

keabsahan kepengurusan DPP Partai Golkar. Dengan itu dibentuk Tim Perunding, masing-

masing diwakili lima orang, sehingga kemudian disebut Tim 10. Kubu Munas Ancol diwakili 

oleh Andi Mattalata, Yorris Raweyai, Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, dan Ibnu 

Munzir. Sedangkan Kubu Bali diamanahkan kepada MS Hidayat, Syarif Cicip Soetardjo, 

Theo L Sambuaga, Aziz Syamsuddin, dan Fredy Latumahina. 

Tim 10 tersebut melakukan pertemuan beberapa kali, dengan menghasilkan kesepakatan 

bersama: (1) penyelesaian konflik internal Partai Golkar selanjutnya dilakukan secara paralel: 

proses hukum dan tetap terbuka untuk musyawarah; (2) menang dalam proses hukum, harus 

mengakomodasi yang kalah (dan yang kalah mengakui yang menang), dan (3) berkomitmen 

tidak mendorong/membentuk partai termasuk eksodus ke partai politik lain. 

Pada akhirnya momentum untuk berdamainya kedua kubu berlangsung pada proses 

Pilkada Serentak 2015. Kedua kubu bertemu dengan Jusuf Kalla sebagai saksi, Hasil dalam 

pertemuan tersebut mengeluarkan Kesepakatan Bersama tentang Keikutsertaan Partai Golkar 

dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, terdapat empat poin dalam kesepakatan tersebut, yaitu: 

1. Setuju untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon 

Kepala Daerah yang dapat diusulkan dalam Pilkada serentak tahun 2015. 

2. Setuju untuk membentuk Tim Penjaringan Bersama di daerah-daerah yang akan 

melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2015 baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

3. Adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama. 

4. Untuk pendaftaran calon Kepala Daerah yang diajukan Partai Golkar pada bulan Juli 2015 

usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui oleh KPU. 

4.3. Posisi Pemerintah pada Konflik Partai Golkar 

Pilpres sudah selesai, namun pertarungan partai koalisi pendukung Capres belum tuntas. 

Keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) secara realitas masih sangat kuat, hal ini terbukti 

dengan kemenangan pada pemilihan Ketua MPR (Zulkifli Hasan) dan Ketua DPR (Setya 

Novanto). Koalisi KIH digalang oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan partai non-parlemen 

PKPI dengan akumulasi 40,9%, sedangkan koalisi KMP yang dipimpin oleh Gerindra, Partai 

Golkar, PKS, PAN, PPP dengan akumulasi mencapai 59,1% kursi di parlemen. Kekalahan 

pada pembahasan revisi UU MD3, Tatib DPR, dan RUU Pilkada mempertajam fragmentasi 

pemerintahan, di eksekutif di motori oleh KIH dan legislatif dikuasai oleh KMP. 

Sementara, dalam konteks Partai Golkar yang sedang menghadapi konflik, banyak 

pihak dari internal partai sendiri yang mencoba untuk membuka jalan lain, dengan melakukan 

berbagai manuver-manuver politik sehingga bisa keluar dari KMP dan merapat ke 

pemerintah. Sebab menurut kelompok tersebut, Partai Golkar identik dengan pemerintahan, 

sehingga tidak strategis dan mengingkari marwah Partai Golkar jika berada pada oposisi. 



Partai Golkar sebagai pemegang kursi terbanyak di koalisi KMP menjadi target operasi 

pemerintah, sehingga dibuatlah beberapa skenario untuk Partai Golkar menjadi bagian dari 

Pemerintah. Untuk menjalankan misi tersebut, terbentuknya kepengurusan pada dua Munas, 

yang pada intinya adalah bagaimana pemerintah kuat di parlemen.  

4.4. Partai ‘Kartel’ Golkar 

Kartelisasi pada partai politik berkaitan erat dengan kelangsungan hidup partai. 

Kelangsungan hidup ini berkaitan dengan sumber keuangan terutama yang berasal dari 

pemerintah. Sumber keuangan yang dimaksud bukanlah uang pemerintah yang khusus/resmi 

dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan partai melalui 

perburuan rente (rent seeking). Aktivitas ini dimungkinkan jika partai politik memiliki akses 

dalam jabatan pemerintahan dan parlemen. Lebih khusus lagi jabatan menteri maupun jabatan 

komisi di parlemen untuk memelihara sumber keuangan partai.
13

 Sumber-sumber pendanaan 

baru ini harus mampu menyediakan dana dalam jumlah sangat besar karena biaya kampanye 

pemilu yang terus meningkat tajam, sebagai konsekuensi penggunaan teknik kampanye yang 

semakin canggih dan mahal yang melibatkan lembaga survei dan konsultan politik yang 

disewa partai. 

Kelembagaan Partai Golkar di isi oleh pengusaha-pengusaha yang berkepentingan 

terhadap kebijakan negara demi keuntungan bisnis. Sebagai partai pendukung pemerintahan, 

kolusi partai-negara terjadi dengan pasti setelah Partai Golkar mendapatkan „jatah‟ kursi 

menteri di kabinet. kelembagaan Partai Golkar di isi oleh pengusaha-pengusaha yang 

berkepentingan terhadap kebijakan negara demi keuntungan bisnis. Sebagai partai pendukung 

pemerintahan, kolusi partai-negara terjadi dengan pasti setelah Partai Golkar mendapatkan 

„jatah‟ kursi menteri di kabinet. Kolusi partai-negara secara efektif mampu menjaga 

kelangsungan hidup parpol, akan tetapi parpol sekelas Golkar membutuhkan sumber dana 

nonpublik yang bersumber dari kekayaan elit-elit partainya. Namun, tentu saja semua itu 

tidak dilakukan oleh elit politik tanpa imbalan. Para elit politik itu mendapatkan imbalan 

berupa perlindungan politik terhadap bisnis-bisnisnya melalui kancah partainya baik di 

pemerintahan maupun parlemen. 

4.5. Transformasi Faksi Partai Golkar 

4.5.1. Faksionalisasi Munas Bali dan Munas Ancol 

Pembagian faksi pada Partai Golkar pasca Pilpres 2014 dapat dibagi menjadi dua, faksi 

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Pembagian faksi tersebut berbasis pada dua hal, 

jaringan pertemanan dan jaringan kepentingan. Jaringan pertemanan tersebut yang solid 

mengikut pada apapun keputusan dari Ketua Umum Aburizal Bakrie karena merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi, dalam faksi tersebut terdapat kelompok-kelompok kecil yang 

mendukungnya, seperti Idrus Marham, Setya Novanto, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin, 

Nurdin Halid, dan Bambang Soesatyo. 

Sedangkan faksi kepentingan adalah jaringan yang berdasarkan kepentingan mendukung 

Jusuf Kalla. Dimana kapasitas sebagai mantan ketua umum sehingga masih mempunyai 

power (kekuatan) dan (influence) pengaruh di Partai Golkar, dalam faksi tersebut terdapat 

kelompok-kelompok kecil yang mendukungnya, seperti Agung Laksono, Agus Gumiwang 

Kartasasmita, Poempida Hidayatullah, Indra J Pilliang, Nusron Wahid. 

Dengan demikian, bahwa sesungguhnya perselisihan antar faksi di Partai Golkar sangat 

cair, sebab tidak terdapat pertentangan ideologis didalamnya. Ideologi Partai Golkar sendiri 

pun belum terlalu kuat karena dalam perjalanan kepartaiannya bergerak kearah pragmatis. 

Pergerakan faksi yang sangat dinamis dalam Partai Golkar disebabkan tidak terdapat aktor 

tunggal yang mengaturnya, sehingga pertarungan antar aktor berjalan sesuai dengan 
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momentum politik yang terjadi. Dalam faksi Partai Golkar, banyak terdapat aktor dominan, 

yang berkiblat pada figuritas tokoh-tokohnya. Aktor-aktor dominan tersebut seperti Akbar 

Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan lain-lain. Aktor-aktor dominan 

tersebut banyak mempunyai kader loyalis, dimana akan mengikuti arah gerbong‟ dari figur 

yang diikutinya. Pola hubungan tersebut secara teoritis dapat disimpulkan sebagai patron-

klien, dan sebagai konsekuensi logis dari pertarungan tersebut terjadi penyingkiran orang-

orang tertentu yang tidak sejalan dengan gerbong. 

Tabel 1. 

Faksi Pada Munas Bali dan Ancol  

Munas Bali Munas Ancol 

Akbar Tandjung, MS Hidayat Jusuf Kalla, Luhut Binsar Pandjaitan, 

Siswono Yudhohusodo 

Aburizal Bakrie Agung Laksono 

Idrus Marham, Nurdin Halid, 

Bambang Soesatyo, Setya Novanto, 

Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit, 

Airlangga Hartarto, Theo L Sambuaga,  

Fadel Muhammad , Sjarif Cicip 

Sutardjo, Siti Hediati Harijadi, Ridwan 

Hisyam, Freddy Latumahina, Firman 

Soebagyo, Tantowi Yahya, Yorrys 

Raweyai (sebelumnya Ketua DPP di 

Munas Ancol) 

Zainudin Amali , Priyo Budi Santoso, 

Agun Gunadjar Sudarsa,  Agus 

Gumiwang Kartasasmita, Adies 

Kadir, Gatot Sudjito, Gusti Iskandar 

Sukma Alamsyah, Ibnu Munzir, 

Lawrence TP Siburian, Djasri Marin, 

Melchias M Mekeng, Leo Nababan, 

Indra J Piliang, Anwar Adnan Saleh, 

Ali Wongso Sinaga, Ganjar Razuani, 

Hamzah Sangaji, Ace Hasan 

Syadzily, Ridwan Mukti, Nusron 

Wahid, Poempida Hidayatullah 

 

4.5.2. Faksionalisasi Partai Golkar Munaslub 2016 

Generasi Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono harus 

rela dan segera menyerahkan estafet kepemimpinan kepada generasi dibawahnya. 

Perkembangan kondisi kepolitikan tidak mampu mereka lawan, hanya tersisa opsi dimana 

mempertahankan eksistensi Partai Golkar, sehingga masing-masing pihak yang berseteru 

harus duduk bersama untuk menyelesaikannya. Tantangan terberat era kepolitikan saat ini 

yaitu persaingan partai politik yang semakin keras, dimana semua partai mempunyai 

kesempatan yang sama untuk berkembang.  

Pasca terombang-ambing dalam gejolak politik yang berlarut-larut tersebut, Partai 

Golkar harus menatap masa depan. Setelah proses rekonsiliasi di internal Partai Golkar 

selesai, dibuatlah Munaslub sebagai ranah demokratis untuk menentukan kursi ketua umum. 

Meskipun dalam perhetan Munaslub tersebut terdapat Delapan Calon Ketua Umum, 

diantaranya yaitu, Setya Novanto, Ade Komaruddin, Priyo Budi Santoso, Azis Syamsuddin, 

Airlangga Hartanto, Syahrul Yasin Limpo, Indra Bambang Utoyo, dan Mahyudin. Namun 

pada akhirnya,beberapa calon itu mendukung atau melebur pada salah satu calon. Peta 

Munaslub di Bali, hanya mempertemukan head to head antara Setya Novanto dan Ade 

Komaruddin. 

Proses pemilihan tahap pertama berlangsung cukup alot setelah Setya Novanto dan Ade 

Komaruddin berhasil meraih 30 persen dari total 544 suara yang diperebutkan. Pada putaran 

pertama, Setya Novanto meraih 277 suara, Ade Komaruddin meraih 173 suara. Sementara 

caketum lainnya, Airlangga Hartarto mendapat 14 suara, Mahyudin 2 suara, Priyo Budi 

Santoso 1 suara, Azis Syamsuddin 48 suara, Indra Bambang Utoyo 1 suara, dan Syahrul 

Yasin Limpo 27 suara. Sedangkan 11 suara diantaranya dinyatakan tidak sah. Pemilihan 

seharusnya masuk ke tahap kedua dengan memilih Setya Novanto atau Ade Komaruddin. 



Akan tetapi, pemilihan tahap kedua ini tidak berlanjut setelah Ade Komaruddin menyatakan 

mundur dari pemilhan dan mengalihkan dukungannya untuk Setya Novanto. Dengan itu, 

Setya Novanto terpilih secara sah menjadi ketua umum DPP Partai Golkar periode 2016-2019 

setelah melalui proses yang demokratis. 

Dalam Munaslub tersebut, Figur Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi 

pemain di belakang layar perebutan kursi ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar 

Biasa Partai Golongan Karya di Bali. Jusuf Kalla berada di belakang pencalonan Ade 

Komarudin, sementara Luhut menjadi penyokong Setya Novanto. Sementara aktor-aktor yang 

masih mempunyai pengaruh ditubuh Golkar yang mendukung Setya Novanto seperti  

Aburizal Bakrie, Agung Laksono. Sedangkan Ade Komaruddin didukung oleh Tommy dan 

Titiek Soeharto sebagai representasi keluarga Cendana. 

Tabel 2. 

Peta Faksi Munaslub 2016 

Joko Widodo 

Luhut Binsar Pandjaitan Jusuf Kalla 

Aburizal Bakrie, Agung Laksono Akbar Tandjung, Tommy dan Titiek 

Soeharto 

Setya Novanto Ade Komarudin 

Idrus Marham, M Yahya Zaini, Azis 

Syamsudin, Roem Kono, Ridwan Bae, 

Adies Kadir, Nurul Arifin, Robert J. 

Kardinal, Yoris Raweyai, Kahar 

Muzakar, Agus Gumiwang, Nusron 

Wahid, Ace Hasan Syadzily, Eni 

Maulani Saragih, Fahd Arafiq 

Bambang Soesatyo,  Firman 

Soebagyo, M Misbhakun, Poempida 

Hidayatullah, Syahrul Yasin Limpo, 

Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi 

Santoso 

Fayakhun Andriardi (DKI Jakarta), 

Ahmad Hidayat Mus (Maluku Utara), 

Ety sabarua (Maluku), Ansar Ahmad 

(Kepri), Ibrahim Medah (NTT), 

Klemen Tinal (Papua) 

Ridwan Hisyam, Sahat Simandjuntak 

 

5. Kesimpulan 

Kajian ini menunjukkan bahwa konflik Partai Golkar dipicu oleh masalah yang bersifat 

pragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Konflik muncul sebagai konsekuensi 

logis dari hukum pasar di mana kekuasaan yang “sedikit” diperebutkan oleh orang yang 

“banyak”. Partai Golkar terdiri dari figur yang mempunyai beraneka sumberdaya besar 

sehingga organisasi partai disibukkan oleh perseteruan figur-figur yang memiliki pengaruh. 

Proses politik yang terjadi melalui Mahkamah Partai Golkar dan proses hukum melalui 

Pengadilan Negeri dan PTUN terbukti tidak dapat menyelesaikan akar masalah konflik. 

Dalam upaya untuk penyelesaian konflik, terdapat  pola perubahan penyelesaian konflik 

internal di Partai Golkar, secara historis setelah terjadi konflik pada Partai Golkar, aktor yang 

tidak puas akan mendirikan partai politik baru atau pindah ke partai politik lain. Akan tetapi 

pada konflik elite terakhir tersebut mempunyai mekanisme yang berbeda. Peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa pola perubahan penyelesaian konflik terjadi sebab: (1) Mediasi oleh 

sesepuh dan tokoh senior golkar, (2) Pembentukan panitia bersama menghadapi pilkada, (3) 

Komitmen tidak mendirikan partai baru, (4) Pembentukan kepanitiaan Munas Rekonsiliatif 

(Munaslub) bersama, dan (5) Hadirnya banyak calon Ketua Umum dalam Munaslub 2016. 
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Faksionalisasi hadir sebagai wujud nyata hasil konflik elite, faksionalisasi dalam Partai 

Golkar menguatkan teori Belloni, dimana kemunculan faksi-faksi bukan berdasarkan pada 

perbedaan gagasan atau ideologi, tetapi selalu dinamis sesuai dengan hasrat dan kepentingan 

politik jangka pendek. Pembagian faksi tersebut berbasis pada dua hal, jaringan pertemanan 

dan jaringan kepentingan. Jaringan pertemanan tersebut yang solid mengikut pada apapun 

keputusan dari Ketua Umum Aburizal Bakrie karena merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi, sedangkan faksi kepentingan adalah jaringan yang berdasarkan kepentingan 

mendukung Jusuf Kalla. Dimana kapasitas sebagai mantan ketua umum sehingga masih 

mempunyai power dan influence di Partai Golkar. 
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