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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan kepala daerah serentak telah dimulai pada tahun 2015 silam 

hal ini karena tuntutan habisnya masa jabatan satu periode pejabat publik 

kepala daerah yang berada di tingkat regional kabupaten atau kota bahkan 

sampai provinsi. Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati 

pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada 

tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Indonesia 

pada tahun  ini akan mengadakan pesta politik demokrasi yang besar-besaran, 

hal ini karena adanya pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 

2018. 

Pesta demokrasi menjadi ajang dalam berlomba-lomba bagi para elit 

politik dan partai politik untuk mewujudkan keinginannya menjadi kenyataan 

yakni merebut kekuasaan dengan berkiprah di politik pemerintahan. 

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada 

pemilihan kepala daerah sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan 

berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah di tahun 2018. Dari 171 

daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan 

menyelenggarakan pesta demokrasi. Salah satunya Kota Tarakan Provinsi 

Kalimantan Utara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota.1 

                                                             
1 Andhika Prasetya, 2017, “Ini 171 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018”, diakses 

melalui  http://m.detik.com/news/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-

27-juni-2018, pada tanggal 19 April 2018 pukul 03:03 

http://m.detik.com/news/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018
http://m.detik.com/news/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018
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Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 

Parai politik sebagai a special Kind of political organiation. Sebagai 

sekelompok orang akan ditemui yang namanya konflik apalagi organisasi 

politik yang notabenenya sebagai cara untuk mencapai sebuah kekuasaan. 

Kehidupan bersosial tidak lepas dengan yang namanya konflik, konflik hadir 

di siapa saja dan kapan saja sesuai dengan apa permasalahan yang terjadi, 

konflik hal yang sangat wajar apabila ditemui di setiap orang bahkan 

kelompok. Diruang internal partai politik konflik sudah menjadi masalah 

yang tidak bisa dihindarkan, karena pencapaian untuk mendapatkan kepuasan 

menjadi hal yang terbentuk dari akar konflik itu sendiri. 

Konflik politik terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak di tahun 

2015, hal ini karena adanya faktor elite yang memiliki power begitu besar 

terhadap pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2015. Sesuai dengan 

Peneliti Sistem Pemantau Nasional Kekerasan The Habibie Center, Sopar 

Pareto melihat bahwasanya Salah satu faktor potensial pemicu konflik 

kekerasan dalam pilkada adalah konflik antara elit khususnya terkait relasi 

                                                             
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahn 2008 Tentang Partai Politik 
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kekuasaan antara calon yang tidak berimbang satu sama lain seperti relasi 

kekuasaan calon incumbent dan non-incumbent.3 

Berbeda dengan apa yag dikatakan oleh Sopar Pareto bahwasanya 

pemicu konflik yang terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 

2015 menurut Komisi Pemilihan Umum yakni potensi konflik di antaranya 

berangkat dari persoalan anggaran pilkada, penyelenggaran waktu 

kampanye, partai yang memiliki dualisme kepengurusan, sistem 

penghitungan, hingga penetapan pemenang pemilu tentu kata dia berpotensi 

memunculkan konflik. Disisi lain pemicu konflik yag terjadi yakni berasal 

dari pemilih, karena pada hakikatnya pemilih bisa juga menyumbang konflik 

walaupun dia tidak menjadi aktor yang utama aktor utamanya adalah peserta 

pemilu dan penyelengara pemilu4 

Maka konflik politik pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2015 

yakni terkait bagaimana latar belakang dari para elit politik serta pemicu 

berdasarkan dari pihak penyelenggara. Hal ini menjadi satu titik 

permasalahan yang mengakibatkan konflik pemilukada yang 

diselenggarakan di beberapa daerah pada tahun 2015 kemarin. 

Pada pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2015 sesuai data IKP 

(Indeks Kerawanan Pilkada) yang tujuannya tidak lain hanya untuk 

memberikan skorpada karyawan daerah pada waktu pelaksanaan pemilihan 

                                                             
3 Yus, 2015, Ini Pemicu Konflik Pilkada Serentak 2015, diakses melalui 

http://sp.beritasatu.com/home/ini-pemicu-konflik-pilkada-serentak-2015/100037, pada tanggal 07 

Mei 2018 pukul 21:38 

4 Put, 2015, Pemicu Konflik Pilkada Serentak Versi KPU, diakses melalui 

https://news.okezone.com/read/2015/08/23/337/1201044/pemicu-konflik-pilkada-serentak-versi-

kpu, pada tanggal 07 Mei 2018, pukul 21:43 

http://sp.beritasatu.com/home/ini-pemicu-konflik-pilkada-serentak-2015/100037
https://news.okezone.com/read/2015/08/23/337/1201044/pemicu-konflik-pilkada-serentak-versi-kpu
https://news.okezone.com/read/2015/08/23/337/1201044/pemicu-konflik-pilkada-serentak-versi-kpu
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kepala daerah serentak tahun 2015 lalu. Indek ini disislain tujuannya sebagai 

analisis serta membaca dalam melakukan pemetaan pada suatu daerah yang 

akan melaksanakan pilkada pada indikator yang akan disepakati untuk 

dijadikan sebagai alat ukur. Hal ini terdapat lima indek yang dijadikan alat 

ukur, yaitu akses pengawasan, kondisi keamanan, prtisipasi masyarakat, serta 

politik uang dan juga profesionalitas penyelenggara. Mengukur  potensi pada 

karyawan pemilihan kepala daerah bisa dilihat dengan lima aspek supaya 

tidak menjawab semuan masalah. Setidaknya penggunaan cara indeks ini 

supaya bisa memetakan kelebihan karyawan supaya dijadikan sebagai alat 

ukur dan tradisi yang baru guna bisa dilakukan pada Bawaslu dalam 

memetakan karyawan pilkada. 

 

Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Gambar 1 aspek yang dinilai dalam IKP 2015 

Kesiapan partai politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi cara 

tersendiri untuk bisa menang dalam ajang pemilihan kepala daerah di Kota 

Tarakan. Kesiapan partai politik merupakan kunci dari akan keberhasilannya 
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dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Kesiapan-kesiapan tersebut 

mulai dari adanya kampanye terkait sosialisasi visi misi dan program kerja 

dari pasangan calon yang diusung oleh partai, serta membentuk infrastruktur 

tim pemenangan dari tingkat kelurahan dan kecamatan.5  

Konflik sosial atau yang biasa disebut dengan konflik pada umumnya 

adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua 

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan 

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial 

sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan 

nasional.6 

Konflik dalam pemilihan kepala daerah menjadi hal yang tidak 

dihindarkan, sebab melibatkan banyak orang sehingga banyak pendapat dan 

banyak dukungan yang berada dalam lingkup tersebut. Adanya potensi 

sebuah konflik di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 nanti diyakini 

bahwasanya kurangnya sosialisasi Undang-undang Pilkada, Peraturan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Peraturan KPU. Dalam memahami isi UU 

Pilkada, Perbawaslu, maupun PKPU. Kemudian konflik pemilihan kepala 

daerah serentak terjadi karena masih adanya penggunaan praktik politik uang, 

                                                             
5 https://www.kaskus.co.id/thread/5a6ec508582b2e1d7f8b4569/golkar-tarakan-siapkan-strategi-

menangkan-pilkada/, diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 19:20 

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 

https://www.kaskus.co.id/thread/5a6ec508582b2e1d7f8b4569/golkar-tarakan-siapkan-strategi-menangkan-pilkada/
https://www.kaskus.co.id/thread/5a6ec508582b2e1d7f8b4569/golkar-tarakan-siapkan-strategi-menangkan-pilkada/
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konflik juga terjadi nanti karena salah perhitungan dan rekapitulasi dari hasil 

pemungutan suara.7 

Maka pada hakikatnya ketika konflik itu ada di pemerintahan maupun 

di partai politik merupakan hal sangat mengganggu polemik dinamika politik 

pemerintahan di Indonesia, hal ini perlu di redam dengan pencegahan konflik 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan 

Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem 

peringatan dini. 

Maka kegiatan konflik bisa di tekan keberadaanya dengan pencegahan 

konflik dini. Terutama konflik didunia politik dan pemerintahan, akan sangat 

membantu kegiatan politik di Indonesia dengan baik dan sehat. Salah satu 

konflik yang terjadi di Indonesia yakni konflik dari internal partai, hal ini 

berdekatan dengan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan juni 2018 

mendatang, yang dimana akan terdapat peluang bagi para elit partai untuk 

mencari kekuasaan. 

Kekuasaan menjadi daya tarik bagi semua partai politik untuk 

berkeinginan menduduki pemerintahan. Terjadinya musyawarah dan 

kesepakatan dalam lingkup fraksi PKB di DPRD Sidoarjo ini melibatkan 

sejumlah 6 incumbent yang dipimpin ketua fraksi PKB Achmad Amir 

Aslichin. Berawal dari sana kesepakatan dan negoisasi berawal, dengan 

komunikasi awal yang pada mulanya membicarakan siapa yang akan 

                                                             
7 Hesti Rika, Ada 9 Potensi Ancaman Konflik Dalam Pilkada Serentak 2018, diakses melalui 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107195302-20-254189/ada-9-potensi-ancaman-

konflik-dalam-pilkada-serentak-2018, pada tanggal 23 April 2018 pukul 19:45 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107195302-20-254189/ada-9-potensi-ancaman-konflik-dalam-pilkada-serentak-2018
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107195302-20-254189/ada-9-potensi-ancaman-konflik-dalam-pilkada-serentak-2018
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menduduki kursi dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Penawaran tersebut 

pertama kali ditawarkan kepada peraih suara terbanyak di Sidoarjo yakni 

Abdul Kholik. Hasil penawaran berujung penolakan dari Abdul Kholik. 

Alasan beliau menolak karena beliau yakin akan kemampuan dirinya untuk 

maju pada pilkada Sidoarjo 2015 sebagai calon Bupati.8 

Dengan penelitian yang telah ada bahwasanya Partai Nasdem ialah 

merupakan satu partai yang berkonflik dalam internal partai. Seperti dalam 

lembaga-lembaga lain partai Nasdem terjadi konflik karena konflik 

kepentingan.dalam tulisan peneliti sebelumnya bahwa terjadinya konflik 

karena permasalahan kekuasaan sehingga menjadi penyebab konflik. Konflik 

kekuasaan yang kita tahu mereka yang mengambil kursi jabatan guna 

mendpatkan kebebasan dalam berkuasa. Perebutan kursi dari partai Nasdem 

yang dimana perebutan dalam menjadi pemimpin yang terjadi antara Surya 

Paloh dan Hary Tanoe Sudibjo.9 

Proses rekrutmen Calon pada pemilihan Kepala Daerah melalui partai 

politik (PAN) Kota Baubau di Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sudah berjalan 

dengan optimal dan sudah terpenuhi melalui Tahapan-tahapan Rekrutmen 

seperti, Penjaringan Calon, Penyaringan dan Seleksi Calon, dan sampai 

Penetapan Calon. Walaupun ada sebagian faktor yang menjadi penghambat 

serta mempengaruhi akan proses rekrutmen tersebut, yaitu (1) terjadi 

perpecahan dan permusuhan didalam internal partai pada saat mengusung 

                                                             
8 Tigor Situmorang, 2015, Dinamika Politik Internal Partai Kebangkitan Bangsa dalam Proses 

Penentuan Kandidat Calon Wakil Bupati Sidoarjo 2015 : Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, 

Agustus –Desember 2016, 342 - 352 34 

9 Yunicha dan Robi, 2016, Konflik Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014: Jurnal 

Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik. Vol.1,No.1, Maret  2016:22-28 
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paangan calon, dari kurang kompaknya sehingga terjadi dualisme karena 

adanya kepentingan di masing-masing pengurus, (2). Adanya suatu tekanan di 

daerah supaya bisa membuka penjaringan secara luas, (3). Dilihat dari gelar 

akademik, mempunyai kekayaan (finansial), mempunyai jabatan tinggi dari 

birokrasi (Indikator Topeng), (4). Dilihat dari kualitas pengalaman kerja, 

sehingga bisa diketahui kalau memang memiliki prestasi pada wilayah 

setempat..10 

Dari penelitian yang sudah ada yakni penelitian terdahulu tersebut 

bahwasanya permasalahan yang terjadi di organisasi-organisasi partai politik 

hampir sama yakni konflik internal terkait perebutan kekuasaan yang dimana 

terdapat dua kubu atau pemikiran yang sudah tidak sejalan dengan anggota 

lain yang berada di dalam patai politik. Sehingga, dengan pemikiran yang 

berbeda tersebut membuat perpecah belahan di internal partai dan membuat 

terhambatnya jalannya organisasi parati politik. 

Salah satu partai politik yang terjadi konflik yakni partai hanura, 

pasalnya daerah kota Tarakan yang akan menggelar pemilihan wali kota 

menjadi sebuah kejelasan adanya konflik internal yang terjadi di partai 

hanura, tepatnya di Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Konflik yang 

terjadi pada internal partai tersebut memberikan dampak kurang baik terhadap 

pasangan calon yang maju sebagai wali kota melalui partai tersebut. Pasangan 

balon Khairul – Effendi Djupriyanto yang maju sebagai wali kota langsung 

                                                             
10 Mustama dan Suranto, 2016, Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012 (Studi Kasus PAN Baubau), 

Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik.  Vol.3 No.3 Oktober 2016 
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mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarkan untuk mendaftar 

sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kota Tarakan. 

Melalui jargon Optimis Khairul – Efhendi Djupriyanto (OKE) serta di 

dukung dan didampingin dengan tiga partai politik pengusung, yaitu partai 

Demokrat, partai Nasdem dan Partai Hanura, pasangan  Khairul – Efhendi 

Djupriyanto mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan disambut 

oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama 4 orang anggota lainnya 

dan para staff untuk menyerahkan berkas. Namun, berkas yang diterima serta 

yang diperiksa oleh KPU belum juga selesai, terutama dari partai hanura. 

Hal ini memberikan keraguan dari pihak Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Tarakan, sehingga dari pihak KPU Kota Tarakan melakukan 

konfirmasi ke help desk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU 

RI). Setelah melakukan konfirmasi terhadap KPU RI, ternyata dari pihak 

partai hanura terjadi konflik internal sehingga menghambat jalannya 

prosedural pendaftaran untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan kepada 

daerah Kota Tarakan. 

Saat diberi konfirmasi oleh help desk KPU RI, bahwasanya semua 

ditanggug jawabkan pada KPU Kota Tarakan, sehingga hal ini membuat 

prosedural tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang sebenarnya, 

maka pihak KPU Kota Tarakan memita langsung pada LO Dewan Pimpinan 

Derah (DPD) partai hanura untuk melakukan kordinasi dengan LO Dewan 

Pimpinan Pusat (DPP) partai hanura yang berada di Jakarta. Selain itu dari 

pihak KPU juga meminta kepada pasangan Khairul – Efhendi Djupriyanto 
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untuk melengkapi dokumen persyaratan terlebih dahulu termasuk konflik di 

partai haura diselesaikan terlebih dahulu. Pasalya di help desk KPU RI, LO 

hanura tidak ada. 

Disisi lain pasangan balon Badrun dan Ince Rifai yang juga akan 

mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kota Tarakan di KPU 

Kota Tarakan, telah mendapat dukungan dari Dewan Pemilihan Pusat (DPP) 

partai hanura, sehingga permasalahan yang terjadi tersebut, membuat Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk memastikan pasangan calon siapa yang 

didukungnya untuk maju menjadi wali kota Tarakan.11 

Dalam Undang Undang Republik Indoensia dijelaskan bahwasanya 

partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk 

menjadi angggta Partai Politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala derah dan 

wakil kepala daerah, serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden12 Dan hal 

ini sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) 

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) disebutkan dalam BAB VII tentang 

hak kewajiban dan pendidikan politik pada pasal 20 tentang tugas pokok 

bahwasanya Partai membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua 

tingkatan, melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta upaya-upaya taktis dan 

strategis guna memenangkan perebutan hati rakyat, pemilu legislatif, 

                                                             
11 Junisah, 2018, “Pilkada Tarakan, ada Konflik di Internal Partai Hanura Pasangan OKE 

Diadline Sampai Pukul 24:00” diakses melalui  http://kaltim.tribunnews.com/2018/01/10/pilkada-

tarakan-ada-konflik-di-internal-partai-hanura-pasangan-oke-dideadline-sampai-pukul-2400, pada 

tanggal 18 April 2018 pukul 21:22 

12 Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 29. 

http://kaltim.tribunnews.com/2018/01/10/pilkada-tarakan-ada-konflik-di-internal-partai-hanura-pasangan-oke-dideadline-sampai-pukul-2400
http://kaltim.tribunnews.com/2018/01/10/pilkada-tarakan-ada-konflik-di-internal-partai-hanura-pasangan-oke-dideadline-sampai-pukul-2400
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pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala 

daerah untuk melaksanakan misi Partai dalam rangka mewujudkan 

kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.13 

Dengan payung hukum tersebut maka terciptanya rekruitmen calon 

wali kota yang baik untuk melaksanakan misi partai sebagai lembaga yang 

memiliki cita-cita serta nilai yang sama untuk bangsa dan negara terutama 

terkait kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi adanya payung hukum tersebut 

terkait penjaringan calon wali kota di Kota Tarakan tidak berlaku, hal ini 

semata-mata hanya sekedar formalitas yang mengatas namakan kemandirian 

bangsa dan kesejahteraan rakyat untuk memperoleh kekuasaan secara 

individu atau kelompok yang berbeda. 

Konflik internal yang terjadi di dalam partai Hati Nurani Rakyat atau 

yang biasa dikenal partai hanura ternyata terdapat dualisme kepngurusan, 

yang dimana terdapat unsur yang saling bertentang antara satu dan yang 

lainnya yang tidak sejalan atau telah tidak sepemikiran. Hal ini yang 

dirasakan oleh DPP partai Hanura, sehingga konflik internal di dalam partai 

DPP Hanura memberikan dampak buruk bagi Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

atau internal dan eksternal. Sebagai partai politik yang merupakan organisasi 

untuk mendukung pencapaian keingian masyarakat maka konflik tersebut 

harus diatasi secara seksama sesuai dengan pengertian yang terdapat pada 

                                                             
13 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Hati Nurani Rakyat 

(HANURA) 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai 

politik. 

Dengan pasca pemilihan kepala daerah, konflik politik yang terjadi di 

internal partai akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kemajuan 

tingkat daerah, terutama kota Tarakan. Dalam hal ini menarik serta perlu 

untuk dikaji karena pasca pemilihan kepala daerah partai pengusung 

mendukung dua pasangan calon yang sama-sama merebut kursi wali kota dan 

wakil wali kota di Kota Tarakan. Sehingga peneliti mengambil judul 

“KONFLIK PENJARINGAN CALON WALIKOTA DAN  WAKIL 

WALI KOTA DALAM PEMILUKADA SERENTAK KOTA TARAKAN 

TAHUN 2018” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah sangat penting, karena dengan rumusan masalah 

pneliti bisa meneliti dengan memberikan gambaran ataupun fakta lain yang 

bisa di jawab. Maka rumusan maslah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana konflik penjaringan calon wali kota di partai Hanura Kota 

Tarakan tahun 2018 ? 

2. Apa faktor dari konflik penjaringan calon wali kota di partai Hanura Kota 

Tarakan tahun 2018 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuannya dilaksanakan penelitian 

ini,maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui konflik penjaringan calon wali kota di partai Hanura Kota 

Tarakan tahun 2018. 

2. Menegtahui faktor dari konflik penjaringan calon wali kota di partai 

Hanura Kota Tarakan tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

baik secara teoritis, maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis ini merupakan manfaat untuk literature baik 

berupa dalam pengembangan pengetahuan ataupun sebagai usaha sebagai 

perbandingan kedepan, terutama partai pengusung pemilihan kepala 

daerah. Serta manfaat dari penelitian ini juga merupakan sebagai hasil dari 

ilmu yang di peroleh pada mata kuliah Manajemen Konflik dan Konsensus 

yang di sajikan pada perkuliahan Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Paraktis 

Manfaat penelitian dalam tulisan ini merupakan sebagai bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran terhadap semua partai politik 

terutama partai Hanura Dwqn Pinpiman Cabqmg, Diwan Pinpinam 

Dierah dan Derwan Pimpiqan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat. Selain 

itu, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait penjaringan calon 

walikota dan wakil wali kota dalam pemilihan kepala daerah serta 



14 

 

untuk ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ilmu pemerintahan, 

dimana penelitian merupakan salah satu usaha dalam menyelesaikan  

dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu ilmu politik. 

Serta penelitian ini memberikan informasi bagi calon yang ingin 

menduduki sebagai kepala daerah ditingkat kota partai pengusung 

pemilihan kepala daerah di Kota Tarakan Kalimantan Utara. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan hal yang sangat penting, karena 

definisi konseptual bisa memberikan penjelasan tentang arah serta tujuan 

dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan pengertian ataupun 

istilah pada judul dari skripsi peneliti yang akan di teliti. Untuk bisa 

memberikan batasan maka definisi dari beberap konsep adalah : 

1. Konflik Politik 

Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertentangan, 

perselisihan antara dua anggota. Istilah “konflik” secara epistomologis 

berasal dari bahsa latin “con” yang berarti bersama dengan “fligere” yang 

berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian “konflik” dalam 

kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan 

lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.14 

Menurut Ramlan Surbakti menegaskan bahwa konflik politik 

dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di 

antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya 

                                                             
14 Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta, Media Centre, 2002), hal. 323 
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mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang 

dibuat dan dilaksanakan pemerintah.15 

Melihat dari definisi tersebut bahwasanya konflik politik 

merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki 

perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku 

yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya 

ketika akan mencapai tujuan tertentu. 

2. Rekruitmen Politik 

Menurut Ch  olisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan 

pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah 

peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada 

khususnya.16 

Rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 

sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan 

pemerintahan pada khususnya.17 

3. Pemilihan Kepala Daerah 

 Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu utama dari 

sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern 

yang menempatkan penyenggaraan pemilih umum yag bebas dan berkala 

                                                             
15 Surbakti, Ramlan. 1992. “Memahami Ilmu Politik”, Jakarta: PT. Grasindo 

16 Cholisin, dkk. 20007. Dasar-Dasar Ilnu Politlk. Yogyakarta: UNY Press. 

17 Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo, hal. 118 
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sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan 

sebagai sebuah demokrasi.18 

Pemilukada atau pemilihan kepala daerah merupakan suatu 

kegiatan untuk memilih kepala daerah baik Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota ataupun Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur. 

Kepala daerah ini merupakan pemimpin di sebuah wilayah daerah 

kota ataupun provinsi yang tugasnya yakni memimpin berjalannya sebuah 

lembaga yang dikelolanya serta bisa melancarkan jalannya roda 

demokrasi. Fungsi-fungsi pemerintahan dibagi pada perlindungan danjuga 

pelayanan public serta pembangunan daerah.  

4. Partai Politik 

Partai politik dari Miriam Budiarjo bahwasanya kumpulan orang-

orang yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama.19 

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah 

sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut 

atau mempertahankan penguasaanterhadap pemerintahan bagi pimpinan 

partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan manfaat kepada 

anggota partainya ke manfaat yange bersifat idiil maupun materil.20 

                                                             
18 Joseph Scumpeter, 1947, Capitalusm, Socialsm, and Democracy, New Nork: Jarper.,  

19 Budiarjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

20 P. Suwito Dwi Darojatun, 2017, Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik, Jakarta 

Selatan, Adhi Sarana Nusantara, hal. 2 



17 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional setelah definisi koneptual memberikan unsur-

unsur tentang cara untuk mengukur variabel. Maka variable tersebut bisa 

dilihat dengan indicator. 

1. Konflik Penjaringan Calon Wali Kota Partai Hanura 

a. Pra-Konflik Penjaringan Calon Wali Kota Partai Hanura 

b. Konfrontasi Konflik Penjaringan Calon Wali Kota Partai Hanura 

c. Krisis Konflik Penjaringan Calon Wali Kota Partai Hanura 

d. Akibat Konflik Penjaringan Calon Wali Kota Partai Hanura 

e. Pasca-Konflik Penjaringan Calon Wali Kota Partai Hanura 

G. Metode Penelitian 

Metode ilmiah merupakan metode penelitian dalam kegunaan 

penelitian. Dalam penelitian ini cara yang dipakai yakni metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif  merupakan penelitian yang memakai alur 

alamiah sehingga bisa menganalisis suatu permasalahan yang terjadi 

dilapangan21. 

1. Jenis Penlitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, maksud dari 

metode deskriptif ini peneliti berharap  bisa tersampaikan dengan mudah 

serta bisadimengerti oleh semua orang. Dengan demikianpeneliti 

menggunakan metode ini supaya bisa memecahkan masalah yang terjadi 

sesuai dengan penelitian ini melalui data-data yang diperoleh peneliti 

                                                             
21 Moleong J. Lexy, 2014, Metodologi Penelittian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya 

Offset, hal. 5. 
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dilapangan nantinya. Serta data-data tersebut dianalisis dan diolah secara 

matang guna memberikanhasil yang berupa kata-kata ataupun lisan 

seseorangpada perilaku yang peneliti dapatkan sewaktu penelitian nanti.22 

2. Sumber Data 

Sumber data ada dua ada skunder dan juga ada primer  : 

a. Primer 

Data primer adalah data yang pertama yang digunakan oleh 

peneliti. Data primer merupakan data dari hasil peneliti melakukan 

penelitian. Dan data primer ini merupakan data secara real dilapangan 

sebab data tersebut diperoleh dengan fakta serta peneliti melakukan 

observasi pada lokasi penelitian. Data primer ini peneliti peroleh dari 

hasil wawancara pada subyek penellitian tentang konflik politik 

pemilukada di Kota Tarakan. 

b. Skunder 

Data skunder merupakan data yang kedua setelah data primer, 

sebab data skunder merupakan data yang mendukung dari data 

pertama ymng diperoleh dari peneliti melakukan penelitian. Data 

skunder ini bisa berupa tentang jurnal-jurnal ataupun tentang peraturan 

serta undang-undang dan dokumen-dokumen yang lain dimana bisa 

mendukung penelitian ini untuk ditulis dan dikaji serta dianalisis 

secara baik dan benar. Data skunder ini peneliti peroleh dari dokumen 

pendaftaran pasangan calon saat mendaftar di KPU Kota Tarakan, 

                                                             
22 Moleong J. Lexy, 2014, Metpodelogi Peneluitian Kualimtatif, Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, hal. 4 
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serta dokumen-dokumen lain dari partai Hanura, baik itu surat 

keputusan dukungan pada pasangan calon, dsb. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yakni peneliti mengambil data-

data yang diperlukan dalam menjawab rumusan serta tujuan dari penelitian 

ini . Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini 

yakni : 

a. Dokumentasi 

Peneliti bisa mengumpulkan data dengan cara tertulis ataupun tidak 

tertulis seperti buku-buku arsip yang mendukung dalam penelitian ini. 

Dari pengumpulan data peneliti juga mencari data pendukung seperti 

foto grafik dan juga table. Yang dimana bisa mendukung dari adanya 

penelitian ini. Seperti surat-surat dukungan pada setiap pasangan calon 

dan juga peraturan KPU tentang pendaftaran pemilukada. 

b. Observasi 

Menurut S. Margono dalam buku Metodologi Penelitian Sosial 

dan Pendidikan Teori Aplikasi. Observasi dapat dipengertian sebagai 

suatu penglihatan pada fenomena-fenomena yang terlihat pada proses 

penelitian.23 Observasi dilakukan pada lokasi penelitian. Peneliti akan 

melakukan observasi terkait penjaringan calon walikota dan wakil wali 

kota dalam pemilukada serentak kota Tarakan tahun 2018 pada DPC 

                                                             
23 Zuriah Nurul, 20009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori – Aplikasi, Jakarta, PT 

Bumi Aksara, hal. 173 
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Partai Hanura Kota Tarakan. Observasi ini peneliti ingin melihat 

bagaimana sikap suasana pihak-pihak yang terlibat konflik. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan berbicara saling bertanya 

dan menjawab untuk menanyakan persoalan yang sesuai dengan 

penelitian ini serta menjawab dari persoalan yang dijadikan 

pertanyann ini.24 Wawancara pada penelitian ini dilakukan di Kota 

Tarakan khususnya di DPC Partai Hanura Kota Tarakan, KPU 

Kota Tarakan serta pasangan calon wali kota Kota Tarakan tahun 

2018 wawancara ini peneliti bertanya tentang bagaimana terjadinya 

konflik serta seputar penelitian ini. 

4. Subyek Penelitian 

Subyaik pemrlitian merupakan seorang informan dapat 

memberikan informasi serta beberapa data scacara real seusai dalam 

penelitian ini. Subyaik yqmg dimqksid disaini adalah : 

No Nama Jabatan Data 

1 Khairul dan Effendi Djupriyanto Paslon Wawancara 

2 Badrun dan Ince Rifa’i Paslon Wawancara 

3 DPC Partai Hanura Ketua Wawancara dan ADART 

4 KPU Kota Tarakan Ketua Wawncara, PKPU dan  berkas 

pendaftaran pasangan calon 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian, 

nanti penulis akan memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian 

                                                             
24 Moleong J. Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandumg, PT Remaja Rosdakarya, 

hal. 186 
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ini. penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang dari Partai 

Hanura Kota Tarakan serta Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota 

Tarakan beralamatkan di Kp. Enam, Tarakan Tim., Kota Tarakan, 

Kalimantan Utara 

6. Analisis Data 

Setelah peneliti mendapatkan data-data maka peneliti akan 

mengolah data-data yang telah peneliti lakukan penelitian, setelah data 

diolah kemudian data tersebut dianalisis. Analisis data ini wajib dalam 

melakukan penelitian, sebab dengan analisi kita bisa melihat bagaimana 

permasalahan yang terjadi serta dampak dan selesainya adanya 

permasalahan tersebut. Analisa data sebenarnya merupakan kegiatan untuk 

menyederhanakan data ke dalam bentuk tulisan-tulisan supaya bisa dibaca 

serta diinterpresantasikan..25 

Maka teknik analisa data yang peneliti lakukan yaitu  : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan data-data yang telah peneliti 

peroleh kemudian dikumpulkan untuk dijadikan satu. Langkah ini 

yakni pengumpulan data-data baik berupa dokumen file terkait 

surat pengusungan setiap calon walikota oleh partai hanura yang 

mengakibatkan konflik, foto-foto maupun wawancara yang peneliti 

lakukan di DPC Partai Hanura Kota Tarakan, KPU Kota Tarakan 

                                                             
25 Darsono Wisadirana, 20005, Metode Penelitian & Pedoman  Penulisan Skripsi : Unluk Ilmu 

Sosial, Malang, UM Press, hal. 101 
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serta pasangan calon dijadikan satu untuk dilakukan langkah 

selanjutnya dalam penulisan ini. 

b. Reduksi Data 

Setelah semua data terkumpulmaka selanjutnya data-data 

tersebut diseleksi untuk dilakukan proses selanjutnya dalam 

penulisan ini. Diseleksi disini maksutnyaialah data-data yang 

paling pantasuntuk disimpan kedalampenulisan dan diambil yang 

paling sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dilakukan. Langkah 

ini melibatkan hasil data-data yang paling relevan dari semua 

dokumen, hasil wawancara maupun foto-foto dari yang peneliti 

ambil pada lokasi penelitian di DPC Partai Hanura, KPU Kota 

Trakan dan Pasangan Calon 

c. Display Data 

Setelah melewati semuaproses, maka selanjutnya data-data 

yang telah diseleksi yang sesuai maka akan dijadikan satu atau 

dikomplikasikan untuk dianalisis lebih lanjut kedalamsebuah 

penulisan. Langkah pada tahapan ini yakni data-data yang telah 

dikumpulkan dan dipih datanya yang paling relevan baik dari DPC 

Partai Hanura, KPU Kota Tarakan serta pasangan calon baik 

berupa wawancara maupun aturan-aturan berbentuk tulisan serta 

foto-foto dan sebagainya akan digabungkan menjadi satu supaya 

bisa menyempurnakan tulisan ini. 
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7. Kerangka Berpikir 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan mempunyai alat 

bantu dalam menganalisis konflik, alat bantu tersebut yakni Pra Konflik, 

Konfrontasi Konflik, Krisis Konflik, Akibat Konflik, Pasca Konflik. Yang 

pertama yakni pra konflik. Pra konflk disini merupakan terjadinya ketidak 

sepahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam partai Hanura sehingga 

berdampak pada pemilihan. 

Konfrontasi konflik yang terjadi merupakan ketegangan dalam 

konflik pemilukada Kota Tarakan yang dinilai mulai penemuan-penemuan 

baru dalam kelanjutan konflik. Yang ketiga krisis konflik yang merupakan 

puncak terjadinya konflik pemilukada di Kota Tarakan hal ini dinilai 

dengan adanya masalah dalam internal partai Hanura sehingga menjadi 

awal dari adanya konflik ini. Dampak konflik yang merupakan hasil dari 

adanya konflik ini akan mmberikan dampak pada pihak-pihak yang 

terlibat dalamkonflik terutama dalam Partai Hanura dan juga Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tarakan. 

Yang kelima pasca konflik. Pasca konflik merupakan hasil dari 

adanya konflik setelah terjadinya dampak, sehingga pasa konflik disini 

merupakan resolusi konflik yang sangat mempengaruhi akan kedepannya, 

kemudian strategi partai setelah konflik menjadi hal yang utama sebab 

partai Hanura akan mendapatkan pandangan-pandangan yang kurang baik 

maka dibutuhkan strategi dalam menghidupkan kembali partai Hanura 

setelah terjadinya konflik. 
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Dalam konflik politik yang terjadi dijelaskan bahwasanya pola 

konflik ada tiga yang pertama konflik manifest, konflik laten, dan konflik 

permukaan. Ketiga polakonflik tersebu untuk melihat berada pada jenis 

pola yang mana konflik politik ini terjadi. 
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Bagan 1 Kerangka Berpikir 
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