
Upaya Penyelesaian Konflik La Nyalla dan Partai Gerindra dalam Penentuan Calon 

Gubernur Jawa Timur 2018 

Andi Safina Destalitha F  

ABSTRAK 

Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak 

berkonflik yakni Partai Gerindra dan La Nyalla selaku Bakal Calon Gubernur Jawa Timur dalam 

pencalonan Gubernur Jawa Timur 2018. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan persepsi 

dan kepentingan. Dari hasil temuan dan analisis data dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

konflik yang terjadi antara La Nyalla dan Partai Gerindra disebabkan oleh adanya faktor-faktor 

pemicu penolakan halus yang dilakukan oleh Partai Gerindra dengan motif biaya kandidasi dan 

surat tugas untuk La Nyalla. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dan menggunakan frame teori konflik dari Dean  G. Persuit dan Jeffrey Z. Rubin yang melihat 

bahwa konflik dipicu oleh tidak adanya alternatif yang dirasakan pihak berkonflik. Dalam upaya 

penyelesaian konflik, La Nyalla dan Partai Gerindra menggunakan salah satu strategi dari Dean 

dan Jeffrey yakni menggunakan strategi withdrawing dimana pihak berkonflik memilih untuk 

menarik diri secara permanen. 

Kata Kunci: Konflik. Konflik Elit Partai Politik, Pilkada, Kepentingan, Biaya Politik 

ABSTRACT 

This research describes the conflict resolution efforts carried out by the parties in conflict that is 

Gerindra Parties and La Nyalla as prospective candidates the Governor of East Java in the 

nomination of the Governor of East Java to 2018. The conflict was triggered by the presence of 

the difference of perception and interests. From the findings and analysis of the data in this study 

found that the conflict that took place between La Nyalla and Gerindra Parties caused by the 

presence of the trigger factors finely performed by rejection Gerindra Parties with kandidasi cost 

and a letter job to La Nyalla. This research uses qualitative research methods, descriptive and use 

the frame of the theory of conflict from Dean g. Persuit and Jeffrey z. Rubin who noticed that a 

conflict fuelled by the perceived lack of alternatives to the parties in conflict. In settling the 
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conflict, La Nyalla and Gerindra Parties using one strategy of Dean and Jeffrey i.e. withdrawing 

strategies where parties involved chose to withdraw permanently. 

Key Words: Conflict. The Elite Political Party Conflict, Elections, Political Interests, Costs Of 

Politics 

 

Pendahuluan 

 Pada pesta demokrasi, partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam pemilihan 

umum mengingat partai politik memiliki fungsi sebagai pengusung calon peserta pemilu. Partai 

politik yang telah memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu di wajibkan memiliki sekurang-

kurangnya 20 kursi parlemen pada tingkat provinsi agar dapat mengusung satu nama calon. Akan 

tetapi jika kursi yang dimiliki kurang maka partai politik harus membentuk koalisi dengan partai 

lain agar mencapai 20 kursi dan dapat mengusung satu nama.  

Dalam menentukan nama calon yang akan diusung, partai politik pada dasarnya memiliki 

persyaratan yang berbeda dengan mempertimbangkan potensi kemenangan calon. Salah satu 

persyaratan yang selalu ada adalah menilai elektabilitas yang dimiliki calon dan kualitas calon. 

Namun tidak sedikit pula partai politik yang menilai dari kesiapan calon dalam biaya kandidasi 

yang didalamnya meliputi biaya kampanye, biaya survey hingga biaya saksi. Adanya tahapan-

tahapan yang cukup panjang serta banyaknya persyaratan tidak memungkiri timbulnya konflik 

yang terjadi antara calon dan partai politik karena adanya perbedaan persepsi. Hal ini juga serupa 

dengan fenomena yang terjadi antara La Nyalla dan Partai Gerindra dimana dalam proses 

pencalonan, Partai Gerindra tidak langsung mengusung nama La Nyalla dan justru melakukan 

penolakan halus yang berdampak pada munculnya konflik antar kedua pihak. 

Sebelumnya, penelitian yang mengkaji tentang konflik dalam partai politik serta model 

penyelesaian konflik didalam tubuh partai politik telah diteliti oleh beberapa peneliti. Peneliti 

pertama yakni Rachmad menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya terkait perilaku politik pada 

Partai Golkar terdapat faktor pemicu utama terjadinya konflik antar elit partai yakni adanya 

perbedaan pendapat dalam pemilihan atau pengusungan Calon Presiden tahun 2014. Pada upaya 

resolusi konflik Partai Golkar, Rachmad menjelaskan bahwa elit Partai Golkar memilih strategi 



dengan menuntut elit tingkat lokal agar konflik tidak keluar kepermukaan dan menuntut agar elit 

partai lokal dapat melakukan beragam upaya positif yang dapat menjaga keharmonisan partai.
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 Selajutnya, Pohan yang juga meneliti konflik dengan subjek yang sama yakni Partai 

Golongan Karya menjelaskan bahwa konfik elit Partai Golkar dipicu oleh adanya gesekan faksi 

serta aspirasi yang sama-sama tinggi antara Aburizal dan Agung Laksono selaku pihak 

berkonflik. Kedua pihak pun memilih untuk mencari solusi bersama demi menjaga keutuhan 

partai dengan menjadikan musyawarah nasional sebagai alat pemersatu internal partai.
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 Pada konflik yang terjadi antara elit Partai Kebangkitan Bangsa, Hardiansyah yang 

melakukan penelitian menyatakan bahwa dari hasil temuan data dapat disimpulkan bahwa 

konflik internal Partai PKB didasari oleh adanya motif merebut dan mempertahankan kekuasaan. 

Dalam upaya keluar dari lingkaran konflik, Partai Kebangkitan Bangsa pun memilih 

menggunakan upaya legal yaitu menggunakan jalur hukum mengingat upaya sebelumnya yakni 

musyawarah dan mediasi tidak menghasilkan apapun.
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 Dari hasil penelitian Azhari menunjukkan bahwa konflik juga terjadi pada elit Partai 

Aceh dimana konflik disebabkan oleh majunya kedua elit partai dalam Pemilihan Gubernur 2012 

yang memicu terjadinya pemecahan suara dalam partai. Serta adanya pertentangan yang terjadi 

antara pihak berkonflik. Namun sayangnya Azhari tidak menjelaskan upaya yang dilakukan oleh 

Partai Aceh dalam menghapus konflik yang terjadi.
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 Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara La 

Nyalla dan Partai Gerindra yang berfokus pada model strategi yang di gunakan oleh pihak 

berkonflik dalam menyelesaikan konflik. Kualitatif deskriptif merupakan metode yang dipilih 

oleh peneliti dimana temuan data berupa data primer yakni dengan melakukan wawancara 

mendalam dengan narasumber dan didukung oleh data sekunder berupa dokumentasi, artikel 

hingga hasil penelitian yang dibuat oleh Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan teori Konflik 
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Sosial Dean  G. Persuit dan Jeffrey Z. Rubin dan menggunakan kerangka konseptualisasi seperti 

konflik, partai politik dan biaya kandidasi. 

Kronologi Konflik 

 Konflik yang terjadi antara La Nyalla dan Partai Gerindra dipicu oleh adanya penolakan 

halus yang dilakukan oleh Partai Gerindra dimana terdapat beberapa faktor pendukung penyebab 

nama La Nyalla tidak diusung. Faktor pertama adalah kurangnya partai politik yang mau 

mengusung nama La Nyalla bersama Partai Gerindra mengingat La Nyalla pernah tersandung 

beberapa kasus tindak pidana pencucian dana Hibah Kamar Dagang Indonesia dan dikenal 

sebagai “preman” dan sosok yang penuh kontroversi. Selanjutnya, faktor kedua adalah 

elektabilitas La Nyalla yang dinilai kurang dan tidak dapat mengalahkan nama-nama lain seperti 

Khofifah, Syaifullah Yusuf dan Tri Risma yang saat itu juga digadang-gadang akan menjadi 

calon Gubernur Jawa Timur. Faktor terakhir penyebab Partai Gerindra tidak mengusung La 

Nyalla adalah adanya penilaian mengenai potensi kemenangan yang dimiliki oleh La Nyalla 

yang masih dibawah kandidat lain yang memiliki track record lebih baik. Selain adanya 

penolakan halus, konflik yang terjadi di awali dengan adanya loncatan tahapan sertifikasi yang 

tidak dilalui oleh La Nyalla dimana La Nyalla yang memiliki hubungan khusus dengan Prabowo 

lebih memilih untuk langsung berkomunikasi dengan pihak Partai Gerindra Pusat tanpa melalui 

tahapan pendaftaran pada Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur. 

 La Nyalla yang telah melakukan beragam upaya dalam meningkatkan elektabilitasnya 

termasuk menyebarkan perangkat kampanye berisi foto La Nyalla dan lambang Partai Gerindra 

hingga mendekati penutupan pendaftaran Bakal Calon justru tidak kunjung mendapatkan surat 

rekomendasi dari Partai Gerindra. Melihat hal ini, beberapa oknum partai pun memanfaatkan 

kesempatan dengan meminta beragam bentuk biaya kandidasi mulai dari fasilitas pribadi dan 

uang tunai yang akan digunakan untuk survey, permintaan menyiapkan dana saksi sebesar 40 

sampai 70 M hingga permintaan dana yang dilakukan oknum partai sebesar 150 – 170 M yang 

akan digunakan untuk melancarkan turunnya surat rekomendasi dan mengurus partai koalisi lain. 

Alih-alih mendapatkan surat rekomendasi, pada akhir Desmber 2017 Partai Gerindra justru 

mengeluarkan surat tugas yang berisi mencari partai koalisi secara individu dalam waktu 10 hari 

sejak turunnya surat tugas. Merasa dirugikan, La Nyalla yang gagal mengemban surat tugas pun 

memilih membuka suara terkait konflik yang terjadi dengan Partai Gerindra. 



La Nyalla memiliki niat maju 
dalam Pilgub Jatim 2018. Pada 
awalnya berniat melalui jalur 

independen. Namun karena La 
Nyalla merupakan kader 
Gerindra maka La Nyalla 

memutuskan maju lewat Partai 
Gerindra. 

La Nyalla pun mendatangi 
Prabowo dan menyatakan akan 

maju dalam Pemilihan 
Gubernur Jawa Timur 2018 

Setelah diberi lampu hijau oleh 
Prabowo, La Nyalla mulai 

bersosialisasi ke masyarakat 
Jawa Timur serta menjalin 
komunikasi dengan Dewan 
Perwakilan Daerah Partai 

Gerindra Jawa Timur. 

Sembari melakukan upaya 
meningkatkan elektabilitas, La 

Nyalla kembali menemui 
Prabowo meminta ijin 

memasang baliho dengan 
mencantumkan lambang 
Gerindra dan di ijinkan. 

Disisi lain, DPD Partai 
Gerindra Jawa Timur sibuk 
mencari koalisi partai lain 

dengan menawarkan beberapa 
nama termasuk nama La 

Nyalla ke partai PAN, PKS 
dan Partai Demokrat namun 

tidak ada hasil. 

Kurangnya partai politik yang 
mau membentuk koalisi untuk 

mengusung La Nyalla 
membuat surat rekomendasi 

tak kunjung turun. 

Surat rekomendasi yang tidak 
kunjung turun menjadi sebuah 
kesempatan para oknum untuk 
memanfaatkan keadaan dengan 

modus biaya kandidasi. 

Oknum Pertama adalah oknum 
A yang meminta fasilitas 

pribadi dan uang saku 100jt 
dengan alasan akan digunakan 
untuk survey ke Jawa Timur.  

Selanjutnya, oknum A 
meminta La Nyalla untuk 

menyiapkan cek sebesar 70M 
dan dana survey independent 
yang dilakukan beberapa kali 

sebesar kurang lebih 300jt 
untuk sekali survey, namun 

tidak ada hasil. 

Oknum kedua adalah Oknum B 
yang merupakan salah satu 

pengurus DPD Partai Gerindra 
Jawa Timur yang meminta dana 

sebesar 170 – 150 M ke La 
Nyalla dan menjanjikan akan 
mengurus surat rekomendasi 

dan partai koalisi lain. 

Lalu sekitar tanggal 20 
Desember, La Nyalla 

dipanggil Prabowo dan 
diminta menyiapkan dana 
saksi sebesar 40M namun 

La Nyalla menolak dengan 
alasan surat rekomendasi 

belum turun. 

Alih-ali surat rekomendasi, Partai 
Gerindra justru menurunkan surat 
tugas untuk La Nyalla berisi tugas 
mencari partai koalisi dan diberi 

waktu 10 hari sampai tgl 20 
Desember. La Nyalla pun gagal 

dalam surat tugas tersebut. 

Setelah gagal, La Nyalla yang 
merasa dirugikan akhirnya 

mengadakan konferensi pers 
dan membuka suara terkait 

biaya kandidasi yang di salah 
gunakan oknum partai dengan 
membeberkan bukti-bukti baik 

berupa kwitansi, rekaman 
chatting hingga rekaman suara. 

Namun tanpa disadari, adanya 
rekaman suara dapat 

melanggar Undang-undang IT. 
Kedua pihak berkonflik yang 
menyadari akan hal itu pun 
memutuskan untuk menarik 
diri meningat jika di terukan 
akan merugikan keduanya. 

Bagan Kronologi Konflik antara La Nyalla dan Partai Gerindra
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 Berdasarkan hasil temuan data yang didapat kan oleh peneliti melalui wawancara serta 

didukung oleh beberapa data sekunder baik dari dokumentasi hingga referensi pemberitaan 

media, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah Partai Gerindra 

yang tidak dapat mengusung La Nyalla sebagai calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra. 

Konflik mulai memanas saat salah satu oknum dari Partai Gerindra meminta sejumlah dana 

ratusan juta dan fasilitas pribadi kepada La Nyalla yang akan dipergunakan untuk dana 

melakukan survey. Lalu oknum tersebut kembali meminta dana beberapa kali yang masing-

masing menghabiskan dana sebesar 300 juta yang digunakan untuk biaya survey independen 

namun menurut pendapat La Nyalla tidak ada hasil yang di dapatkan. Tidak hanya itu, oknum 

lain dari Partai Gerindra yang mengetahui tidak turunnya surat rekomendasi untuk La Nyalla 

memanfaatkan kesempatan dengan meminta dana sebesar 150 hingga 170 Miliar dan 

menjanjikan akan membantu La Nyalla melobby Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra 

agar segera menurunkan surat rekomendasi dan membantu mencarikan partai koalisi lain.  

 Tidak hanya oknum partai, La Nyalla menyatakan bahwa saat La Nyalla di panggil 

Prabowo, Prabowo meminta La Nyalla untuk menyiapkan dana saksi sebesar 40 Miliar namun 

ditolak oleh La Nyalla dengan alasan akan menyiapkan dana tersebut apabila surat rekomendasi 

telah diturunkan dan nama La Nyalla tercantum dalam Komisi Pemilihan Umum sebagai calon 

Gubernur Jawa Timur 2018. Menurut Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur, 

permintaan untuk menyiapkan dana saksi merupakan hal yang wajar mengingat pemilihan 

Kepala Daerah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan partai tidak dapat membiayai 

kandidat calonnya. Sebelum permintaan dana saksi dari Prabowo, La Nyalla menyatakan bahwa 

dirinya pernah di minta untuk membuka cek sebesar 70 Miliar yang juga digunakan untuk biaya 

saksi. La Nyalla pun membuka cek tersebut dengan persyaratan hanya dapat di cairkan pada 

bulan April 2018 yang berarti dapat diambil jika La Nyalla sudah resmi menjadi calon dan akan 

melalui tahap pemilihan. La Nyalla yang telah mengikuti alur partai merasa mulai dirugikan saat 

Partai Gerindra tidak menurunkan surat rekomendasi dan justru mengeluarkan surat tugas yang 

menyatakan bahwa La Nyalla harus mencari partai koalisi sendiri dengan batasan waktu selama 

10 hari setelah surat tugas turun. Waktu yang sangat singkat membuat La Nyalla mengibaratkan 

surat tugas tersebut sebagai tugas untuk mendirikan candi selama satu malam yang artinya hal 

yang mustahil untuk dilakukan. 



 Konflik yang terjadi antara La Nyalla dan Partai Gerindra pun menghasilkan respon yang 

berbeda-beda. Dari perspektif Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur, biaya 

kandidasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang umum yang diterapkan partai politik 

untuk semua calon yang akan mendaftar dalam pemilihan. pernyataan tersebut juga dibuktikan 

pada pidato Prabowo yang menyatakan bahwa untuk menjadi Kepala Daerah, setidaknya 

membutuhkan dana ratusan Miliar yang harus disiapkan oleh calon peserta pemilu baik dari 

kantong pribadi maupun dengan menggandeng pengusaha atau pendonor lain. La Nyalla juga 

menyatakan demikian bahwa biaya kandidasi tidak lepas dari syarat pencalonan untuk maju 

dalam pemilihan. Akan tetapi, menurut La Nyalla biaya kandidasi hanya dapat di keluarkan 

apabila bakal calon sudah menerima surat rekomendasi dari partai dan terdaftar secara resmi 

pada penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum. La Nyalla yang pada awalnya 

memilih akan maju dengan jalur independen dan menyadari bahwa sejak tahun 2009 La Nyalla 

terdaftar sebagai kader Partai Gerindra dan memilih untuk maju melalui Partai Gerindra merasa 

sia-sia mengingat segala upaya yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. La Nyalla merasa 

bahwa Partai Gerindra hanya mempersulit jalannya pencalonan La Nyalla dengan bentuk 

penyalahgunaan biaya kandidasi dan surat tugas. 

 Hubungan Partai Gerindra dan La Nyalla yang sudah terjalin sejak tahun 2009 dimana La 

Nyalla turut berpartisipasi dalam membesarkan Partai Gerindra di Jawa Timur pun berakhir 

dengan konflik dimana kepercayaan yang telah di berikan La Nyalla telah disalah gunakan oleh 

Partai Gerindra. Pada fungsi sebenarnya, partai politik memiliki fungsi sebagai pengendali 

konflik dimana partai politik dapat dengan bijak untuk meminimalisir adanya konflik. Akan 

tetapi, seiring berjalannya waktu partai politik justru sering terlibat konflik baik konflik yang 

terjadi di dalam internal tubuh partai maupun dengan pihak luar. Selain itu, tugas untuk mencari 

partai koalisi lain merupakan salah satu fungsi partai politik untuk membantu calon menjalin 

komunikasi dengan partai- partai politik lainnya. Adanya penyelewengan fungsi yang dilakukan 

oleh Partai Gerindra khususnya DPD Partai Gerindra Jawa Timur justru menambah catatan 

konflik baru terkait biaya kandidasi yang dilakukan di awal yang sering disebut oleh beberapa 

pihak sebagai “mahar politik”. dengan adanya konflik biaya kandidasi yang terjadi membuka 

mata masyarakat bahwa dalam proses pencalonan tidak akan lepas dengan adanya biaya-biaya 

yang harus disiapkan oleh peserta calon. 



Upaya Penyelesaian Konflik 

Upaya penyelesaian konflik biasanya memiliki hubungan atau memiliki kaitan dengan 

resolusi konflik yang memiliki tujuan menyelesaikan suatu permasalahaan. Pada dasarnya dalam 

penyelesaian permasalahan atau resolusi konflik, permasalahan dapat diselesaikan oleh kedua 

pihak yang berkonflik itu sendiri dan dapat di selesaikan oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga 

memiliki sifat netral yang tidak berpihak pada pihak manapun dan paham akan permasalahan 

yang terjadi. Dalam fenomena konflik yang terjadi antara Partai Gerindra dan La Nyalla, upaya 

penyelesaiian konflik dilakukan tanpa melibatkan pihak lain dan hanya melibatkan pihak-pihak 

yang terlibat dalam konflik. 

Dalam upaya untuk keluar dari lingkaran konflik, pada awalnya La Nyalla menginginkan 

untuk membawa permasalahan ini pada pihak yang berwajib. La Nyalla menilai dengan 

dibawanya permasalahan kepada negara yang berperan sebagai mediator, akan menghasilkan 

win-win solution dan mendapatkan hasil terbaik yang dapat diterima baik diterima semua pihak 

maupun hanya satu pihak. La Nyalla yang telah menyiapkan beragam bukti baik berupa 

kwitansi, rekaman chatting hingga rekaman telepon pun membuka suara pada media terkait 

permasalahan yang terjadi antara dia dan Partai Gerindra. Pada bulan Januari 2018, La Nyalla 

mengadakan konferensi pers dan menjelaskan duduk perkara terjadinya konflik. Setelah itu, 

konflik yang terjadi antara kedua pihak pun tersebar di beragam media.  

La Nyalla menyatakan bahwa terdapat alasan mengapa La Nyalla memilih membuka suara 

pada pihak media. Pertama, La Nyalla berharap untuk semua kelompok kepentingan politik 

hingga akademisi agar mengambil pelajaran berharga dari fenomena politik rekomendasi partai 

di Indonesia yang kemudian diharapkan agar terbentuknya susunan rumusan perbaikan sistem 

tata kelola dan model. Kedua, La Nyalla berharap wakil rakyat yakni MPR dan DPR untuk 

mengadakan evaluasi kebijakan serta evaluasi peraturan perundangan yang berhubungan dengan 

partai politik dan kontestasi pilkada. Ketiga, tingginya politik biaya dalam pemilihan kepala 

daerah cenderung menghasilkan pemimpin yang berperilaku koruptif, bagi pemenang dan 

kerugian material dan moril bagi yang kalah. Terakhir, pada internal Partai Gerindra, La Nyalla 

berharap Badan Pengawas dan Etik Partai melakukan tindakan terhadap oknum-oknum partai 

dan orang dekat Ketua Umum yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan partai.
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Setelah memilih untuk membuka suara, La Nyalla yang ingin membawa permasalahan 

tersebut pada jalur hukum pun di ingatkan oleh salah satu konsultan politik dalam sebuah acara 

stasiun televisi bahwa bukti yang dimilikinya yakni rekaman suara dapat menjadi boomerang 

untuk La Nyalla karena dapat melanggar Undang-Undang IT dimana merekam suara salah satu 

pihak tanpa seijin yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman dan denda. La Nyalla yang sadar 

akan hal itu memilih untuk membatalkan niatnya untuk mebawa permasalahan pada pihak yang 

berwajib. Harapan La Nyalla untuk melakukan perubahan dan menghapuskan praktek politik 

uang pun hilang mengingat La Nyalla memilih untuk mundur dari konflik yang terjadi 

dengannya dan Partai Gerindra. La Nyalla juga menyatakan bahwa pasca terjadinya konflik 

dengan Partai Gerindra, ia telah menekankan pada orang disekitarnya bahwa La Nyalla sejak 

awal menghindari pola transaksional dalam berpolitik. La Nyalla menyatakan jika dia memiliki 

keyakinan dan apabila La Nyalla melakukan transaksional politik untuk maju dalam pemilihan 

gubernur, maka dia akan kalah. 

Berbeda dengan La Nyalla yang memilih membuka suara, sejak awal Partai Gerindra lebih 

memilih untuk diam diri dan tidak terlalu terlibat lebih jauh agar suasana konflik tidak semakin 

memanas. Keputusan La Nyalla dan Partai Gerindra untuk mundur dan tidak memperkarakan 

konflik lebih lanjut pun dirasa tidak dapat menguntungkan demokrasi mengingat dengan 

munculnya konflik biaya kandidasi pada masyarakat ini dinilai agar masyarakat peka bahwa 

praktik politik uang memang ada dalam dunia perpolitikan dan merupakan hal yang wajar dan 

biasa terutama dalam pemilihan umum, selain itu mencuatnya konflik pada masyarakat 

diharapkan agar partai politik lain atau kelompok kepentingan lain dapat mengurangi bahkan 

menghapuskan adanya praktek politik uang atau biaya politik yang sama-sama akan memicu 

munculnya pemimpin- pemimpin dengan pola pemikiran koruptif dan hanya mementingkan 

kepentingan sendiri dan kelompoknya. 

Pada penyelesaian akhir, kedua pihak berkonflik yakni La Nyalla dan Parta Gerindra yang 

memilih menarik diri dari konflik pun berakhir dengan La Nyalla yang memilih untuk menutup 

buku dengan Partai Gerindra dan beralih ke Partai Bulan Bintang. Sama halnya dengan La 

Nyalla yang menutup hubungan, Partai Geridra pun memilih untuk mengubur permasalahan 

yang terjadi dan fokus pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur dan mengusung nama lain. 

Berdasarkan pernyataan Dean G. Persuit dan Jeffrey Z. Rubin mengenai macam-macam strategi 



yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, strategi yang dilakukan oleh La Nyalla dan Partai 

Gerinra tergolong salah satu strategi resolusi konflik yakni strategi withdrawing dimana kedua 

belah pihak memilih lepas tangan dan membiarkan permasalahan ini secara permanen tanpa 

menghasilkan resolusi apapun. 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal utama dalam 

konflik yang terjadi antara La Nyalla selaku bakal Calon dan Partai Gerindra. Hal pertama 

adalah kronologi terjadinya konflik yang dimana konflik dipicu oleh adanya faktor-faktor 

penyebab tidak diusungnya nama La Nyalla oleh Partai Gerindra yakni faktor tingkat 

keterpilihan La Nyalla di masyarakat dan partai politik lain yang dinilai masih kurang, faktor 

kurangnya partai politik yang mau membentuk koalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung 

nama La Nyalla dan faktor potensi kemenangan yang dinilai memiliki potensi kemenangan lebih 

sedikit dibandingkan oleh kandidat bakal calon lainnya yakni Khofifah, Syaifullah Yusuf dan Tri 

Risma. Adanya penolakan halus yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dengan 

adanya modus biaya kandidasi yang di salah gunakan dan surat tugas yang diturunkan untuk La 

Nyalla. Jika dilihat dari faktor penyebab timbulnya konflik antara La Nyalla dan Partai Gerindra, 

temuan data tersebut sepaham dengan salah satu determinan penyebab timbulnya konflik yang di 

jelaskan oleh Pruitt, Dean G. dan Rubin Jeffrey Z yakni tidak adanya alternatif yang dapat 

dirasakan oleh semua pihak. Partai Gerindra menilai bahwa adanya surat penugasan untuk 

mencari koalisi partai secara individu meupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan Partai 

Gerindra mengingat kurangnya partai yang mau membentuk koalisi. Sedangkan menurut La 

Nyalla, surat tugas bukan merupakan alternatif akhir dari Partai Gerindra melainkan modus 

penolakan belaka. 

 Kesimpulan kedua adalah model strategi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan La 

Nyalla dalam menyelesaikan konflik. Dalam upaya penyelesaian konflik, La Nyalla dan Partai 

Gerindra tidak melalui startegi problem solving dimana pihak berkonflik mencari solusi bersama 

yang dapat dterima oleh semua pihak. Disini La Nyalla lebih memilih untuk membuka suaranya 

pada media hingga mengadakan konferensi pers dan menjelaskan terkait hal-hal yang terjadi 

pada dirinya selama proses pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur. La Nyalla 

yang memiliki beberapa bukti berupa nota transaksi, rekaman pesan dan rekaman suara pada 



awalnya akan mengambil jalur hukum. Akan tetapi, salah satu pihak La Nyalla menyatakan 

bahwa rekaman suara yang dimiliki La Nyalla sebagai bukti dapat berubah menjadi boomerang 

yang akan merugikan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa rekaman suara yang tidak 

memiliki ijin dari pihak yang terlibat dalam rekaman suara dapat melanggar Undang-Undang IT. 

La Nyalla yang sadar akan hal itu pun memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan 

permasalahan. Berbeda dengan La Nyalla, Partai Gerindra sedari awal memilih untuk tidak 

terlibat lebih jauh dalam konflik agar konflik yang terjadi tidak memanas. Pada akhirnya, La 

Nyalla dan Partai Gerindra pun menggunakan salah satu strategi Dean dan Jeffrey dalam upaya 

resolusi konflik yakni menggunakan strategi withdrawing dimana kedua pihak berkonflik 

memilih mundur dan keluar dari lingkaran konflik tanpa resolusi apapun. 
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