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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam kehidupan, konflik menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, baik 

dari permasalahan yang kecil hingga ke yang besar. Konflik terjadi pada siapa saja 

dan kapan saja, oleh sebab itu konflik merupakan sebuah polemik lika-liku 

kehidupan, bisa terjadi pada individu, kelompok maupun institusi. Indonesia 

sebagai negara demokrasi bisa di bilang konflik menjadi isu yang tiada henti-

hentinya di permasalahkan di dalam kehidupan, insitusi pemeritahan hingga 

lembaga politik menjadi permasalahan yang kerap kali di beritakan di media 

massa, karena lembaga politik merupakan perwakilan suara dari masyarakat untuk 

masyarakat sehingga perebutan kekuasaan, mempertahankan argumen menjadi hal 

dalam memicu adanya konflik. 

Salah satu lembaga politik yang terlibat konflik yakni partai Hanura, 

konflik yang terjadi melibatkan otonomi partai, sehingga hal ini berdampak pada 

pemilihan kepalada daerah wali kota dan wakil wali kota, Kota Tarakan yang 

diadakan pada tahun 2018. Pemilihan kepala daerah serentak 2018 merupakan 

bentuk dari kinerja negara demokrasi sehingga substansi dari sistem tata kelola 

pemeintahan tercapai, karena suksesnya negara demokrasi yakni aspirasi dan 

suara dari masyarakat. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 

mendatangkan konflik dari partai Hanura yang otonom dari pusat dan daerah, 

sehingga konflik partai Hanura menjadi polemik dalam keberlangsungan 

pemilihan kepala daerah kota Tarakan tahun 2018. 
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Pemilihan kepala daerah walikota dan wakil wali kota di kota Tarakan terjadi 

konflik saat pencalonan dalam penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota di 

Kota Tarakan, dalam bab ini peneliti mengkaji pendalaman teori seperti konflik 

partai politik, rekruitmen partai politik, pemilihan kepala daerah, dan partai 

politik. Hal ini untuk meperkaya refensi dalam penelitian peneliti nanti di 

lapangan. 

A. Konflik Partai Politik 

Konflik merupakan suatu permasalahan yang seringkali memicu 

permusuhan bahkan menjadi ajang menjelekkan satu dengan yang lainnya, 

sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus diredam. Konflik 

terjadi pada siapa saja baik keluarga, komunitas, organisasi bahkan 

lembaga-lembaga pemerintah. Konflik juga ditemui antar individu dengan 

individu lain, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan 

kelompok. Sehingga konflik bisa ditemui kapan saja dan dimana saja, tak 

terkecuali konflik politik menjadi suatu permasalahan yang akan 

berdampak kurang baik pada warga negara Indonesia, karena partai politik 

merupakan lembaga atau organanisasi sebagai perwakilan rakyat di 

negara. 

1. Konflik Politik 

Partai politik merupakan lembaga organisasi politik yang 

menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. 

Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang 
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sama. Dengan definisi partai tersebut maka banyak perbedaan-

perbedaan yang berbeda dalam mesejahterakan masyarakat dan 

membetuk sistem birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang 

good governance melalui lembaga politik, selama masih ada 

perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan 

terjadi. 

Menurut teori Fisher, memiliki pemikiran tersendiri 

mengenai konflik, pemikiran-pemikiran dari Fisher dibagi dalam 

tiga bentuk pola, yang pertama yakni konflik laten. Konflik laten 

merupakan konflik yang tersembunyi sehingga perlu diangkat 

untuk mengetahui akar dari konflik tersebut dan dapat ditangani 

secara efektif. Kemudian yang kedua merupakan konflik manifest, 

yang dimana bahasa lain dari konflik manifest ini yakni konflik 

yang terbuka dan memiliki akar permasalahan yang sangat nyata, 

sehingga memerlukan tindakan-tindakan untuk mengatasi akar 

serta penyebab dan berbagai macam-macam efeknya. Konflik yang 

terakhir yakni konflik permukaan yang akar permasalahannya tidak 

begitu dalam dan sangat dangkal, konflik permukaan ini terjadi 

adanya kesalahpahaman sehingga dapat ditindak lanjuti dengan 

menggunakan komunikasi. Ketiga pola yang diungkapkan fisher 

merupakan bagaimana konflik itu terjadi dengan jenisnya. 

Fisher dalam menangani konflik mempunyai alat bantu 

sebagai untuk menganalisis konflik. Alat bantu analisis tersebut 

merupakan tahapan-tahapan dalam menganalisis konflik. Konflik 
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yang terjadi akan berubah setiap saat melalui tahap aktivitas yang 

kemudian tingkatan diatasnya ada intensitas dan ketegangan serta 

kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapn yang dimaksud ini adalah 

: 

salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah 

setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan 

kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah : 

a. Pra - Konfik : merupakan terjadinya ketidak sepahaman 

dalam dua pihak atau lebih, pra konflik dalam politik 

awal mula dari ketidak sesuaian antara pihak-pihak 

yang tidak selaras antara pemikiran ataupun kebijakan 

dan juga langkah antara individu dengan individu atau 

individu dengan organisasi. Pra konflik ini bisa bermula 

tersembunyi ataupun terbuka. Mungkin terdapat 

ketegangan hubungan diantara beberapa pihak elite 

politik dan atau keinginan untuk menghindari kontak 

satu sama lain. 

b. Konfrontasi : dalam tahap konfrontasi ini konflik 

menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak elite 

politik ataupun organisasi politik yang merasa ada 

masalah, mungkin para pendukungnya mulai 

melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif 
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lainnya, sebagai bentuk dukungan dari kecintaanya 

pada elite politik ataupun organisasi politik. 

c. Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika 

ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam 

konflik politik hal ini merupakan periode perang, sebab 

banyak massa yang terlibat atau isu publik terkait 

politik yang melibatkan suatu dinamika politik dalam 

suatu negara. 

d. Akibat : kedua dari pihak –pihak yang bertikai konflik 

politik seperti elite politik setuju untuk melakukan 

perdamaian dengan cara bernegoisasi atau tanpa syarat 

yang diberikan. Pihak yang satu yang memiliki 

kekuasaan atau pihak yang ketiga yang mempunyai 

kekuasaan lebih bisa jadi akan memaksa kedua pihak 

supaya menghentikan pertikaian yang menjadi konflik 

berlangsung. 

e. Pasca - konflik : setelah dari kejadian konflik antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam konflik baik itu elite 

politik ataupun organisasi politik, maka hubungan 

mereka lebih normal kembali. Namun jika isu-isu dan 
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atau masalah yang timbul karena target saling 

menentang.1 

Konflik politik menurut Johan Galtung yakni segitiga 

konflik, yang dimana hal ini untuk mengetahui gejolak konflik 

yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang dimaksud konflik yang 

terliht adalah proses terjadinya kekerasan itu sendiri serta dampak 

yang ditimbulkan. Gejolak konflik yang tidak terlihat antara lain 

disebabkan oleh kekerasan budaya (kultur) dan kekerasan 

structural. Kekerasan budaya bisa berupa hokum adat, mitos, 

anarki, suku serta kebencian kuno, sedangkan kekerasan structural 

bisa berupa kemiskinan dan kebudayaan.2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Segitiga Konflik 

Sumber : Jurnal Hubungan Internasional (Linda Dwi, 2014) 

 

Menurut Johan Galtung bahwasanya konflik itu dikatakan 

melalui sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi dan perilaku 

                                                             
1 Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral 

science: the craigville papers. New York: Basic Books. 

2 Linda Dwi Eriyati, 2017, Pemikiran Johan Galtung Tentang Dalam Kekerasan Prsepektif  

Feminisme, Jurnal Hubungan Internasional Vol 6 Edisi 1 

Direct Violence 

Cultural Violence Structural Violence 
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pada puncak-puncaknya. Jadi dalam segitiga konflik ini bisa dilihat 

ketika konflik yang tidak sama, kesalahan-kesalahan yang sehingga 

terjadi konflik yang ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, 

serta benturan kepentingan yang sama-sama kuat antara mereka. 

Sikap yang dimaksud termasuk persepsi pihak-pihak bertikai dan 

salah akan pandangan mereka dan pada diri sendiri. Jadi, ketika 

ada perbedaan persepsi atau ketidak sesuaian antara sikap dan 

perilaku dapat dikatakan terjadi sebuah konflik.  

Menurut Joel A. Digirolamo Joel A. Di Girolamo 

mengungkapkan bahwa konflik adalah “A process that begins 

when an individual or group perceives differences and opposition 

between itself and another individual or group about interests and 

resources, beliefs, values, or practices that matter to them”.3 

Menurutnya, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika 

seorang individu atau kelompok memandang perbedaan dan 

pertentangan antara dirinya sendiri dan individu lain atau 

kelompok tentang kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai, 

atau praktek yang penting bagi mereka. 

Menurut Kirk Blackard dan James W.Gibson konflik 

adalah “A dynamic process reflecting the interaction of two or 

more interde who have pendent parties same level of difference or 

incompatibility between them.” 18 Sebuah proses dinamis yang 

                                                             
3 Joel A. Digirolamo, Conflict in Organitation, (Turbi charged Leadership by Paranopower Inc., 

2015), h. 4. 
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mencerminkan interaksi dari dua atau lebih yang memiliki interde 

pihak independen tingkat yang sama perbedaan atau 

ketidakcocokan di antara mereka.4 

Konflik partai politik diatur dalam Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

bahwasanya konflik partai politik harus selesai permasalahannya 

yang dilaksanakan internal partai yang tertuang dalam ADART dan 

dibawahi oleh petinggi partai politik dengan penyelesaian konflik 

paling lambat enam pulu hari. Lewat dari hari tersebut dan tidak 

tercapai penyelesaian konflik maka harus dilakukan lewat 

pengadilan negeri. 

Dari pengertian tentang konflik partai politik yang telah 

dipaparkan diatas bahwasanya peneliti menyimpulkan konflik 

partai politik merupakan argumentasi atau pemikiran yang berbeda 

satu dengan yang lainnya sehingga terdapat ketidak sepahaman 

antara orang-orang yang terlibat di dalam konflik partai politik 

tersebut. Namun supaya tidak terjadi permasalahan baru maka 

konflik parati politik dapat terselesaikan oleh lembaga di partai. 

Karena konflik pada partai politik dapat merugikan partai politik 

itu sendiri. 

                                                             
4 Kirk Blackard and James W. Gibson, Capitalizing of Conflict: Strategies and Practices for 

Turning Conflict into Synergy in Organizations, (California: Davies-black Publishing Palo Alto, 

2014), h. 4. 1 
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2. Sumber Terjadinya Konflik 

  Munculnya konflik bisa terjadi dari berbagai sumber mulai 

dari hal yang terkecil hingga yang terbesar sesuai dengan kapasitas 

konflik tersebut. Politik sendiri merupakan pengumpulan kekuatan 

untuk memperoleh kekuasaan dan penggunaan kekuasan untuk 

mencapai suatu tujuan atau merealisasika suatu ideologi. Jadi 

konflik politik merupakan konflik yang terjadi karena pihak-pihak 

yang terlibat konflik berupaya dalam mendapatkan sesuatu serta 

mengumpulkan kekuasaan yang sama pda jumlahnya terbatas dan 

menggunakan kekuasaan untuk mencapai ideologinya. 

Menurut Robbins dan Judge mengungkapkan bahwasanya 

sumber konflik terdapat tiga penyebab konflik yang terjadi. Tiga 

konflik tersebut yakni komunikasi, struktur, dan variabel. 

Komunikasi disini yakni suatu proses penyampaian informasi baik 

melalui pesan, ide ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain, 

yang kedua yakni sturktur, struktur merupakan pekerjaan yang 

digolongkan serta dikelompokkan dan juga dikoordinir secara 

resmi. Dalam yang diungkap Robbins struktur dibedakan dalam 

dua jenis yang pertama ada yang special serta formal. Spesialis 

menjelaskan bahwasanya dalam setiap tugas serta tanggung jawab 

dan wewenang pada setiap orang dalam suatu perusahaan. 

Sedangkan untuk formalisasi memberikan sebuah penjelasan yang 

mana tugas serta job dalam melaksanakan wewenang suatu 

pekerjaan pada suatu perusahaan. Ketiga Menurut Robbins dan 
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Judge sumber konflik merupakan suatu variable individu atau 

pribadi yang meliputi nilai pada orang yang menganutnya. 

Keprbadian sendiri yakni setiap orang akan melakukan aksi dan 

interaksi dengan orang lain. Kemudian untuk nilai merupakan 

tatanan yang dijadikan acuan oleh individu sebagai pertimbangan 

dan juga pilihan alternative pada keputusan.5 

Menurut wirawan sumber konflik banyak disebabkan dari 

berbagai hal sehingga konflik muncul dalam dunia politik, terjadi 

konflik antara partai-partai politik untuk memperebutkan kursi 

anggota legilatif dan eksekutif yang terbatas jumlahnya.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Sumber Terjadinya Konflik 

Sumber : Wirawan, 2009. 

 

                                                             
5 Gunawan Wibowo Christianto, 2016, Manajemen Konflik Dalam Proses Suksesi di PT Windu 

Mas Kencana, Agora, Vol 4, No. 2 

6 Wirawan, 2009, Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian, Jakarta Selatan, 

Penerbit Salemba Humanika, hal. 8 
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 Dengan bagan diatas konflik terjadi karena adanya 

perbedaan serta kesenjangan dalam sebuah institusi maupun 

lembaga, sehingga dengan perbedaan tersebut rawan akan 

terjadinya konflik menjadi hal yang sangat sensitif. Partai politik 

tidak lepas dengan yang disampaikan dalam bagan diatas, hal ini 

karena banyaknya pemikiran dalam satu partai politik sehingga 

hasrat Kebutuhan setiap manusia berbeda dan berjenjang, dalam 

arti setelah satu kebutuhan terpenuhi, manusia akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. 

Hal ini sudah menjadi kodrat manusia yang tidak pernah merasa 

puas terhadap apa yang telah didapatkannya.7 

  Sesuai dengan pemaparan tentang sumber terjadinya 

konflik diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya sumber 

terjadinya konflik merupakan adanya suatu permasalahan yang 

tidak disenangi antara satu pihak terhadap pihak lain baik berupa, 

hal kekuasaan maupun argumentasi atau pendapat yang tidak 

sepaham dengan pihak lain. 

3. Solusi Pemecahan Konflik 

 Konflik merupakan satu permasalahan yang harus 

diselesaikan secara bijak dan damai. Untuk itu cara dalam 

                                                             
7 Suripto, 2016, Analisis Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Politik, Jurnal Politikologi, Vol. 3, 

No. 1, Oktober 81-88, diakses melalui http://jurnal.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/tmp/jurnal-8-

Suripto.pdf, pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 23:40 

http://jurnal.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/tmp/jurnal-8-Suripto.pdf
http://jurnal.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/tmp/jurnal-8-Suripto.pdf
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mengatasi terjadinya  konflik itu menjaga sikap kebiasaan dan 

pilihan, hal ini akan menekan angka terjadinya konflik. Resolusi 

pada konflik merupakan suatu istilah pada kata konferhensif, hal 

ini yang akan membentuk salah satu upaya dalam melakukan serta 

memperhatian masalah-masalah sehingga terjadinya konflik yang 

melihat dari akar konflik tersebut dan usaha dalam melakukan 

penyelesaian. Usaha tersebut bertujuan untuk mendapatkan capaian 

pada tujuan antara pihak yang terlibat konflik untuk bisa 

mengakhiri suatu konflik tersebut. Capian dalam menyelesaikan 

konflik yakni ingin mentransformasi suatu konflik sebagai tindak 

kekerasan dengan proses pada perubahan lingkup dari sosial dan 

juga lingkup pada dunia politik yang dirasa aman tanpa melakukan 

suatu kekerasan. 

 Wiliam Chang mengatakan bahwasanya dalam terjadinya 

konflik baik itu dari situasi dan kondisi konflik yang tersebar di 

Negara Indonesia, wiliam chang mempunyai langkah-langkah 

dalam mengatasi konflik-konflik tersebut. Yang pertama memiliki 

kekuatan dan menggunakannya secara bijak supaya tidak tersebar 

konflik ke wilayah-wilayah lain. Yang kedua melancarkan suatu 

bisnin usaha social, kemudian ekonomi, serta politik pada pihak-

pihak yang bertikai konflik supaya bisa meredam dan menekan 

situasi ketegangan yang dialami melalui metode yang sangat 

persuasive. Selanjutnya yang ketiga menghindar pada konflik yang 

berlarut-larut. Sikap yang sepertiini merupakan sikap yang sangat 



38 

 

agung yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat, jadi tidak 

akan terjadi lagi akan konflik-konflik yang sangat panjang diantara 

semua orang.8 

 Boundling memulai diskusi-diskusi tentang bagaimana 

suatu metode yang menyelesaikan konflik,9 yakni: 

1. menghindar pada konflik, maksutnya disini memberikan suatu 

penawaran atau pilihan-pilihan menjadi suatu jawaban yang baik. 

Namun selalu diperhatikan bahwasanya langkah-langkah tersebut 

bersifat sementara supaya pihak-pihak yang lain mencari jalan 

keluar yang lain untuk menyelesaikan konflik. Tindakanpertama 

dalam manajemen konflik yakni harus mengakui bahwasanya 

situasi konflik betul adanya, dan harus diselesaikan secepat 

mungkin. 

2. memilih atau menghilangkan konflik merupakan sebuah proses 

supaya bisa mengaplikasikan strategi pada perlawanan konflik 

yang terjadi pada sebuah komunitas, ini diajukan dengan program-

program  yang sangat baru sehingga belum diakui oleh pihak-pihak 

yang lain. Kemudian sebagai sarana fasilitasi komunikasi bahwa 

bisa membuka diskusi yang sangat bebas serta bisa melibatkan 

                                                             
8 Yusaputra Isa Muhammad, 2014, Resolusi Konflik Masyarakat Kelurahan Biaya dan Kelurahan 

Lambara, Jurnal Academia Fisip Untad, Vol. 06, No. 2. ISSN 1411-3341 

9 LIliweri, Alo. 2015. Prasangka&Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. 

Yogyakarta: PT LKiS. 
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semua anggota dan melakukan serta memanfaatkan komunikasi 

dan umpan balik yang sangat tepat dengan cara negoisasi. 

3. Mengakhiri atau menyelsaikan konflik sesuai prosedur, halini 

merupakan rekonsiliasi serta merupakan tahapan untukmelakukan 

sebuah kompromi dengan memberikan sebuah jaminan tertentu. 

Negoisasi sendiri merupakan teknik yang digunakan pada 

menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Prinsip negoisasi 

merupakan teknik yang bagus dalam berbagai bidangseperti bidang 

bisnis. dalam berbisnis, yang menjadi pokok utama merupakan 

kepuasan oleh antara dua pihak yang terjalin hubungan, sehingga 

dibutuhkan supaya kebersamaan dalam bisnis bisa membentuk 

sikap yang kooperatif. 

 Dari beberapa uraian teori diatas dapat disimpulkan 

bahwasanya resolusi atau penyelesaian konflik dilakukan melalui 

pendekatan komunikasi dan negoisasi serta mediasi antara pelaku 

terlibat konflik yang satu dan yang lainnya sehingga hal ini 

dipercaya bisa mengurasi rasa emosional yang tinggi untuk bisa 

saling menurunkan rasa ke egoisan antara keterlibatan konflik. 

4. Dampak Konflik 

  Negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi, 

demokratisasi di Indonesia di kembangkan dalam dunia politik 

sehingga melebarkan luasnya jumlah partai politik di Indonesia. 

Sesuai engan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak untuk 

mendirikan sebuah partai politik sehingga menyebabkan 

paratipolitik di Indonesia menjadi lebih sepuluh kali lipat jika 

dibandingkan dengan jumlah partai politik pada masa orde baru. 

Partai-partai tersebut sesuai dengan pengertian partai politik 

organisasi  yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan 

tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir 

yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan 

cita-cita yang sama. Bersaing untuk mendudukkan wakilnya di 

lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun 

ditingkat pusat. Dengan demikian, maka upaya dari partai politik 

tersebut banyak menuai konflik politik pada masa kampanye dan 

sesudah pemilihan. 

  Dengan konflik yang terjadi terdapat pengaruh yang 

signifikan, hal ini memberikan suatu dampak yang positif dan 

negatif sesuai dengan kebutuhan konflik itu terjadi, maka konflik 

politik hadir di tengah-tengah polemik pemilihan kepala daerah dan 

di dorong oleh ideologi-ideologi tertentu sesuai dengan peran dari 

konflik tersebut. 

 4.1. Dampak positif 

Konflik mempunyai dampak positif terhadap kehidupan 

ummat manusia, terutama dalam konteks negara, parati politik 

mempunyai peran yang lebih penting dan bisa memberi dampak 
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besar terhadap warga negara. Pengaruh positif dalam konflik bisa 

menciptakan suatu perubahan, konflik bisa mengubah dan 

mengembangkan kehidupan yang berbeda karena konflik 

merupakan salah satu argumen untuk merubah hal yang tidak biasa 

menjadi hal yang baru. Kemudian konflik bisa memahami orang 

lebih baik, adanya orang lain, lawan konflik yang berbeda 

pendapat , berbeda pola pikir serta berbeda karakter, dengan 

keberbedaan yang dialami makan perlu di manajmenen dengan  

hati-hati supaya memberikan solusi yang baik. 

Dampak positif dari sebuah konflik yakni merubah akan 

kesalahan yang terjadi sehingga terlibat konflik untuk menjadi 

yang lebih baik, hal ini guna menciptakan suatu kebaikan bersama. 

Karena pada umumnya ketika ada yang salah namun dibiarkan 

saja, hal ini akan terus terdapat ketimpangan-ketimpangan yang 

terjadi. Akan tetapi ketika berani dalam melawan kesalahan 

tersebut sehingga terlibat konflkmaka, itu awal dari merubah 

keburukan menjadi suatu kebaikan yang baik pula. 

Dampak positif dari konflik politik juga sangat 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat lebih baik serta 

kemajuan Negara yang lebih baik. Dengan adanya sebuah konflik 

politik maka ditemukannya suatu kesalahan yang terjadi dalam 

politik tersebut hal ini merupakan tindak kecurangan, sehingga 

muncul sebuah konflik untuk meperbaiki semua kesalahan 

ataupunkecurangan yang terjadi dalam perpolitikan. 
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Menurut Wijono, jika untuk berupaya dalam menyelsaikan 

atau sebuah penanggulangan konflik pada anggota politik harus 

dilakukan secara efektif dan juga secara efiisien, dengan demikian 

akan berdampak sesuatu yang sangat positif yang timbul pada 

prilaku yang di perlihat oleh anggota politik yang merupakan 

sumber daya manusia yang memiliki potensial yang tinggi serta 

akan berakibat seperti :10 

a. Akan memberi peningkatan pada ketertiban serta disiplin 

dalam melakukan waktu untuk bekerja, sehingga tidak aka 

nada anggota yang bolos tanpa memberikan alasan yang pasti. 

Saat masuk serta akan pulang bekerja tepat pada waktu yang 

telah ditentukan, dan ketika jam kerja setiap anggota memakai 

waktu yang sangat efektif, dan hasil dalam bekerja akan 

memberikan kuantitas yang sangat mengagumkan dan kualitas 

yang bagus. 

b. Akan meningkatkan relasi kerjasama yang sangat baik, ini 

terlihat dengan bagamana cara membagi tugas serta tanggung 

jawab yang sesuai dengan bidang yang dimiliki. 

c. Memberikan motivasi kerja yang sangat tinggi dengan 

diperlihatkan ketekunan dalam bekerja, serta terlihat dengan 

prestasi pekerjaan anggota baik dari tanggung jawab serta 

                                                             
10 Wijono, S., 2016, Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis, 

Semarang: Satya Wacana. Hal 3 
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dedikasi dan juga loyalitas dan kejujuran serta inisiatif dan juga 

kreativitas. 

d. Semakin memberikan pengurangan pada kessetressan anggota 

dalam bekerja bahkan memberikan produktivitas yang sangat 

tinggi. Ini dinilai karena anggota mendapatkan rasa 

kepercayaan serta keamanan dan juga penghormatan dalam 

keberhasilan potensi dirinya secara maksimal. 

e. Banyaknya anggota yang memperluas dirinya dalam bekerja 

sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Melalui pendidikan 

dan juga training serta konseling dalam aspek kognitif, efektif 

serta psikomotorik 

  4.2. Dampak Negatif 

  Pengaruh negatif dalam konflik sangat merugikan orang 

lain bahkan bisa merugikan negara, hal ini karena dampak dari 

konflik merupakan kekerasan baik lahir maupun batin sehingga hal 

ini dirasa perlu untuk ditangani secara serius. Dampak negatif 

merupakan suatu pangaruh yang kuat yang akan menjadi tidak baik 

bagi orang-orang disekitar karena terkena dampak tersebut. 

  Dampak negatife dari adanya konflik politik dapat 

merugikan masyarakat bahkan Negara, karena politik disini 

mempunyai peranan penting dalam sebuah Negara, terutama bagi 

Negara-negara demokrasi. Dampak negative dari adanya konflik 

akan merusak jalannya suatu birokrasi yang akan menghambat 
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kegiatan-kegiatan Negara yang sehingga dapat perlahan-lahan 

dapat mengahncurkan Negara tersebut. 

  Oleh sebab itu dari adanya konflik dampak negatif selalu 

menjadi tekanan untuk dicegah, yang mana konflik menjadi hal 

yang harus dihindarkan ataupun dicegah dalam penangulangan 

konflik supaya tidak merubah sekitar dengan dampak-dampak yang 

ditawarkan, terutama dampak negative tersebut. 

  Dampak negative konflik menurut Wijono, masalah yang 

kurang bagus dalam melakukan pengelolaan sehingga 

kecenderungan menyebabkan konflik tersebut timbul secara 

leluasa. Munculnya suatu akibat sebagai berikut:11 

a. Memberikan peningkatan pada jumlah absensi anggota dan 

banyaknya anggota yang sering mangkir diwaktumereka sedang 

dalam keadaan bekerja misalnya mengobrol dengan waktu yang 

lama serta mendengarkan radio ataupun musik, berkeliaran 

disaat jamkerja, tidur diwaktu yang tidak tepat dan ketika 

pimpinan tidak ada di lokasi, pulang diwaktu jadwal jam 

kepulangan sertaterlambat dating dengan berbagai macam 

alasan yang terus menerus. 

b. Banyaknya anggota yang merasakan kecewa pada perilaku 

rekan kerja yang bekerja tidak sesuai tugasnya. 

                                                             
11 Wijono, S., 2016, Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis, 

Semarang: Satya Wacana. Hal 3 
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c. Banyak ditemukan permasalahan antar anggota partai yang 

membuat kericuhan, sehingga terjadi kemarahan oleh anggota 

lain dan ketersinggungan sehingga menganggu pekerjaan, 

keluarga serta psikis yang dialami. 

d. Banyak anggota yang kurang sehat akan fisiknya, sehingga sulit 

dalam melakukan pekerjaan karena kurangnya konsentrasi 

dalam pekerjaan. Kemudian akanmuncul rasa yang 

membuatnya gelisah serta merasakurangnya dihargai masalah 

pekerjaan dan akan memicu stress yang berkepanjangan dan 

bisa berakibat pada penyakit-penyakit yang akan diderita 

nantinya.  

e. Seringnya anggota melakukan mekanisme pertahanan diri bila 

memperoleh teguran dari atasan, misalnya mengadakan 

sabotase terhadap jalannya produksi, dengan cara merusak 

mesinmesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi 

terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan 

orang lain. 

f. Meningkatnya kecenderungan yang keluar masuk dan ini 

disebut labor trun over. Kondisi semacam ini bisa menghambat 

kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena 

produksi bisa macet, kehilangan anggota potensial, waktu 

tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan 

dan dapat muncul pemborosan dalan cost benefit 
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Gambar 2.2 Hubungan Antara Intesitas Konflik dan Biaya Konflik 

 Sumber : Wirawan, 2009. 

 

Dari gambar diatas bahwasanya dapat diketahui konflik 

memerlukan biaya konflk untuk melakukan transaksi konflik 

dalam bentuk sumber-sumber, seperti energi fisik, energi psikologi, 

uang, waktu dan peralatan. Makin tinggi intesitas konflik, maka 

makin tinggi  sumber daya yang akan di gunakan. Disisi lain 

negatif dari adanya konflik yakni bisa merusak hubungan dan 

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat konflik hal ini akan 

memberikan kesenjangan dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya disuatu lembaga atau instansi sesuai dengan kedekatan 

dari pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu bisa merusak sistem 

organisasi, organisasi yang dimana semula berjalan dengan baik 

bisa menjadi rusak dikarenakan ada pihak-pihak yang berkonflik di 
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dalam suatu organisasi tersebut, serta konflik bisa menurunkan 

mutu dari pengambulan keputusan. Karena dalam suatu organisasi 

yang dimana dialam setiap orang memerlukan diskusi untuk 

mngamil keputusan, namun jika berkonflik hal ini akan 

menurunkan kualitas dari berkonflik. 

B. Partai Politik 

 Partai politik merupakan organisasi yang berjalan di  bidang 

kenegaraan, sehingga partai politik merupakan motor dari sebuah negara. 

Partai politik merupakan sarana bagi para elit politik dalam mencapai 

tujuan kekuasaan untuk bisa memipin disuatu Negara baik berupa finansial 

ataupun memberikan unsungan pada kepentingan kelompok untuk urusan 

politik dan sertaikut dalam memberikan political development sebagai 

suprastruktur politik. 

 Partai politik Paling tidak ada tiga teori, yang mencoba 

menjelaskan asal-usul kehadiran Partai Politik.12 Pertama, adalah partai 

politik lembaga yang dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif 

karena ada keinginan tertentu untuk kebutuhan anggota parlemen yang 

membutuhkan relasi dengan masyarakat. Teori yang kedua menjelaskan 

bahwasanya partai politik muncul saat sistem politik mengalami transisi 

dimana ada kebutuhan perubahan bagi masyarakat yang berstruktur 

sederhana menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks. Perubahan ini 

menghasilkan krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Teori 

                                                             
12 Prasetyo Eko, Partai Politik di Indonesia Ideologi, Strategi dan Program Tim Litbang Kompas, 

Jakarta, PT Gramedia Jakarta, hal. 102 
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selanjutnya yang ketiga memandang bahwasanya modernisasi dari sosial 

dan ekonomi mendorong lahirnya kebutuhan akan organisasi politik yang 

memadukan serta memperjuangkan berbagai aspirasi. Jelasnya, teori yang 

ketiga ini memiliki kesamaan dengan teori yang kedua yang menyatakan 

bahwa pendirian se buah partai politik berkaitan dengan munculnya 

perubahan. 

1. Pengertian Partai Politik 

  Menurut Roger H. Soltau dalam buku Ilmu Politik karya H. 

Inu Kencana Syafiie, ilmu politik selanjutnya akan dianggap 

pelajaran tentang negara, maksud serta tujuan dari sebuah negara, 

dan juga merupakan lembaga yang melaksanakan suatu tujuan, 

hubungan antara negara dengan warganegaranya, serta hubungan 

antar negara , dan juga yang dipikirkan warganya.13 

Menurut Robert A. Dhal Ilmu politik adalah, sudag barang 

tentu, pelajaran tentang siasat atau lebih pula disebutkan sebagai 

hal ini sebgai pelajaran terinci dari berbagai cara, yaitu usaha 

pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan 

kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas dan 

lebih umum hubungannya.14 

  Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik adalah 

“sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 

                                                             
13 Roger Soltau, 1961,  An Introduction Politics, Longmans London, halaman 4. 

14 Inu Kencana Syafie, 2010, Ilmu Politik, Jakarta, PT Rineka Cipta. 
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merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan 

bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini 

memberikan kepada anggita partainya kemanfaatan yang bersifat 

idiil maupun materiil”15 

  Menurut undang-undang 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 1945.16 

  Dari beberapa uraian teori tentang partai politik diatas, 

maka dapat disimpulkan menurut saya bahwasanya partai politik 

merupakan jembatan bagi para elit politik guna mendapatkan suatu 

kepentingan yang berurusan dengan sebuah negara melalui visi 

misi tujuan dengan ideologi pancasila. 

2. Fungsi Partai Politik 

  Dalam negara demokratis, partai politik mempunyai peran 

dan fungsi, sehingga hadirnya partai politik bisa berjalan sesuai 

                                                             
15 Carl J Friedrich, 2014, Constitusional Government and Democracy: Theory and Practice in 

Europe and America, Waltham , Mass: Blaisdell Publishing Company,  h. 419. 

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

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 
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dengan tujuan dari dibentuknya partai politik. Menurut ibid dalam 

Annga Natalia, fungsi partai politik yakni17 : 

a. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik 

 Dalam hal ini partai politik menjadi perbicangan 

untukmenyebrkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Partai 

politik merupakan peran yang menghubungkan antara yang 

memerintah dan diperintah dalam satu Negara. Proses tersebut 

merupakan bahwa komunikasi antar urusan Negara baik 

government ataupun society di hubungkanmelalui partai 

politik. Partai politik merupakan aspirasi dari masyarakat maka 

dari itu partai politik dikatakan sebagai suara masyarakat dan 

pendengar masyarakat. 

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

 Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan 

nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. 

Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini di lakukan melalui berbagai 

cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus 

kader, penataran, dsb. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah 

upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan 

kepentingan umum. 

                                                             
17 Natalia Angga, 2015, Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia 

Tahun 2015, Jurnal TAPIs, Vol. 11, No. 1 
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c. Sebagai Sarana Pengatur akan sebuah Konflik (Conflict 

Management) 

 Partai politik bisa menjadi sebagai jembatan antara 

masyarakat dengan pemerintah. Selain itu  melakukan 

konsolidasi danjuga artikulasi sebagai tuntutan yang berbagai 

macam-macam tuntutan di dalam masyarakat. 

 Adanya management conflict merupakan salah satu usaha 

dalam menangai konflik bahkan mencegah dan menekan 

angka tingginya konflikyang terjadi antara pemerintah dan 

masyarakat. Melalui partai politik yang merupakan penengah 

dan perwakilan rakyat di kursi pemerintah yakni mengutarakan 

aspirasi masyarakat dan memediasikan terjadinya konflik. 

  Dari fungsi parati politik tersebut, bahwasanya partai 

politik merupakan media dalam government yang dimana partai 

politik penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Fungsi 

partai politik sendiri sebaga sarana dalam meningkatkan kualitas 

dan kuantitas dari pemerintah, hal ini tidak lain untuk memajukan 

negara dari setiap bidang. 

C. Rekruitmen Politik 

 Rekruitmen partai politik merupakan salah satu kegiatan dari partai 

politik dalam memilih kader penerus partai. Rekrutimen partai politik juga 

menjadi landaan kuat dalam membangun sistem politik suatu negara 

karena proses ini akan menghasilkan personal individu yang akan 
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menjalankan peran dalam urusan kenegaraan dan menjalankan lembaga 

lembaga negara. Dalam konteks ini, partai politik memiliki tanggung 

jawab terhadap rekruitmen figur-figur yang berkualitas dan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. 

 Partai politik disini wajib melakukan babak penyelksian dalam 

merekrut anggota yang akan mauk pada dunia partai politik. Dengan 

diadakannya rekrutmen maka terjadi ajakan-ajakan politik pada setiap 

calon anggota. Tanpa mobilitas akan partai politik pada sebuah sistem 

politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem 

tersebut. 

1. Pengertian Rekruitmen 

Persoalan rekruitmen partai politik adalah hal yang mutlak 

bagi partai politik, sebab hal ini berkenaan dengan konsep 

pengembangan lembaga legislatif kedepan, yang tujuannya tidak 

lain untuk dapat mampu mengemban fungsi dengan baik serta 

anggota dari partai politik mempunyai integritas yang tinggi, 

kapasitas dan kapabilitas yang tidak diragukan lagi.18 

  Menurut Suharno (2004),rekrutmen politik adalah sebuah 

proses untuk mendapatkan anggota-anggota baru didalam suatu 

jabatan partai politik. Dijelaskan bahwasanya dua macam 

terkaitrekrutmen politik yakni rekrutmen yang terbuka dan juga ada 

                                                             
18 Bagus Nanang Srihardjono, Mado Yakobus, 2013, Proses Rekruitmen Calon Legislatif Partai 

Politik Kota Malang, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN. 2442-6962, Vol. 2, No.2  
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yang tertutup. Kalau yang terbuka untuk warga Negara yang bisa 

memenuhi persyaratan yang diminta oleh partai politik dan 

mempunyai kesempatan yang sama supaya bisa beradadi partai 

politik. Suasana dalam mendapatkan perlombaan dalam mengisi 

suatu kedudukan yang sangat tinggi, hanya untuk orang yang 

memiliki pengalaman serta teruji kredibiilitasnya yang bisa lolos 

menjadi jawara.19 

Kemudian Rush serta Althof (dalam Komarudin, 2011) 

menyatakan bahwa rekrutmen politik memberikan dua arah dalam 

berproses, sehingga sifat dari proses dua ara tersebut bisa formal 

dan juga nonformal. Karena dalam setiap individu bisa memiliki 

kesempatan dan bisa jadi didekati oleh orang lain, yang dimana 

akan menduduku suatu jabatan-jabatan tertentu. Rekrutmen akan 

dinilai secara formal, jika setiap orang direkrut dengan terbuka 

secara publik melalui cara institusional berupa seleksi atau 

pemilihan. Akan disebut sebagai nonformal apabila setiap orang 

direkrut secara perorangan tanpa melalui cara innstitusional.20 

Rekrutmen politik adalah seleksi serta pemilihan yang 

mengangkat seorang atau kelompok guna melaksanakan semua 

peranan dalam sistem politik dan juga sistem pemerintahan yang 

                                                             
19 Simamora, Henry. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbitan STIE YKPN, 

Yogyakarta. 

20 Nurcholis, Hanif. (2014). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penerbit 

Erlangga 
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menjadi khususnya. Dengan demikian diharapkan generasi 

pemimpin ataupun anggota-anggota yang memiliki kemauan serta 

kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai 

kedudukan yang dimiliki mereka. Dalam berdemokrasi walau 

seorang diberikan peluang yang sama guna mencapai derajat 

tersebut, maka untuk mendapatkan sesuatu ada aturan yang 

diberlakukan bagaiman cara seorang bisa mencapai melalui 

peraturan yang ada. Dengan partai politik, maka seorang tersebut 

bisa lebih mudah dalam mendapatkan keinginan di bidang politik, 

artinya walaupun tanpa partai politik juga bisa mendapatkan 

namun akan lebih sulit.21 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 

Tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 rekruitmen 

politik dijelaskan bahwasanya diperuntukkan bagi perseorangan 

yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-

undang. Yakni warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, 

berpendidikan serta setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, 

Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, 

dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.22  

                                                             
21 Yudhi Prasetya Imam, 2014, Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik, Jurnal Ilmu 

Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, Nomor 1. 

22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum 



55 

 

Dari beberapa asumsi terkait rekruitmen politik, peneliti 

menyimpulkan bahwasanya rekruitmen politik merupakan satu 

tahap bagi partai politik untuk mencari kader-kader yang 

berintegritas tinggi, berwawasan luas, mempunyai kapasitas serta 

kredibilitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bagi partai 

politik pada umumnya dan juga masyarakat luas pada kususnya.  

2. Tahap-Tahap Rekruitmen  

  Rekruitmen politik merupakan salah satu mecari kader-

kader atau penerus dalam kancah partai politik, hal ini dengan 

tujuan terciptanya suatu tujuan visi misi, dari partai politik. 

Rekrutment partai politik mencari kader yang sesuai dengan porsi 

dari masing-masing partai hal ini bisa selaras dengan program – 

program dari masing-masing partai yang melakukan rekrutiment. 

  Dalam hal ini, setiap lembaga mempunyai stnadarisasi atau 

cara rekrutimen sendiri, namun setiap rekruitmen partai politik 

tidak lepas dengan dasar hukum yang berlaku, seperti yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pada 

pasal 11 bahwasanya peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Daerah melalui perseorang. 

  Persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang 

merupakan persyaratan secara umum dan mutlak untuk di ikuti, hal 
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ini tertuang pada pasal 12 yang berisi23 : Warga Negara Indonesia 

yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertempat tinggal di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, cakap berbicara, membaca, 

dan menulis dalam basasa Indonesia. Berpendidikan paling rendah 

tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Setia kepada Pancasila 

sebagai dasar negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 

  Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih. Sehat jasmani dan rohani; terdaftar sebagai 

pemlih, Bersedia bekerja penuh waktu. Mengundurkan diri sebagai 

pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha 

milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain 

yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang 

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak diapat ditarik 

kembali; bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, 

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), 

                                                             
23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang 

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang 

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, 

dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-

undangan. 

  Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai 

pejabatnegara lainmya, pengurus pada badan usaha milik negara, 

dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya 

bersumber dari keuangan negara, Mencalonkan hanya di 1 (satu) 

lembaga perwakilan. Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah 

pemilihan. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah 

pemilihan yang bersangkutan. 

  Persayratan-persyaratan diatas merupakan kewajiban yang 

harus diikuti oleh calon anggota partai dan juga partai politik, 

peneliti melihat bahwasanya untuk menjadi anggota partai 

dibutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran dewasa dan juga 

sehat secara jasmani dan rohani tanpa ada pengalaman kriminalitas 

dalam hidupnya, hal ini guna mencari anggota yang bersih, taat dan 

bertanggung jawab. Karena pada hakikatnya anggota partai politik 

merupakan perwakilan dari rakyat, baik di tingkat daerah maupun 

nasional. 
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 3.  Jenis-Jenis Rekruitmen 

 Jenis-jenis rekruitmen merupakan cara dalam merekruitmen 

sesorang untukbisa bergabung dalam perusahaan ataupnlembaga 

dari instansi tersebut yang membuka rekruitmen. Menurut 

Czudnowski mekanisme rekrutmen politik antara lain24 : 

a. Rekruitmen Terbuka 

 Rekrutmen terbuka, merupakan syarat untuk bisa 

menampilkan tokoh pada public supay bisa dikenal dengan luas 

oleh masyarakat. Posisi partai politik merupakan alat bagi para 

elit yang dilihat secara kualitas dan kuantitas. Cara ini 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat 

supaya bisa melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. 

Manfaat yang digadang-gadangkan dari adanya sistem 

rekrutmen terbuka ini yakni penyeenggaraan yang sangat 

demokratis, kemudian tingkat kompetisi politik sangat high 

serta masyarakat bisa memilih ketua atau pemimpin yang 

sesunggunya mereka inginkan, serta melahirkan beberapa 

pemimpin yang sangat demokratis dan juga memiliki nilai 

integritas individu yang sangat tinggi. 

                                                             
24 Putra, Fadillah. 2015. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar. 
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b. Rekruitmen tertutup 

 Rekrutmen tertutup, dalam rekrutmen tertutup syarat serta 

prosedur untuk menclonkan tidak dapat dilakuka secara bebas 

dan diketahui oleh public. Partai politik memiliki jabatan 

sebagai promotor elite politik yang akan ditampilkannya. Maka 

hal ini dianggap kurang kompetitif dan menyebabkan 

demokrasi sebagai fasilitas elite dalam memperbaharui 

legitimasinya. 

 Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang 

sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab 

yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang 

akan digunakan perusahaan atau dinas sangat tergantung pada 

bagaimana prosedur rekrutmen dilaksanakan (Nisa, 2015). 

Sedangkan seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang 

yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan untuk 

mengisis lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi 

lebih dari sekedar pemilihan orang yang tersedia. Menyeleksi 

sekumpulan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang 

sesuai merupakan suatu paket yang terdapat pada manusia 

untuk memperoleh ”kecocokan” antara apa yang sesungguhnya 

dapat dilakukan dan apa yang ingin (Nisa, 2015) 
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D. Pemilihan Kepala Daerah 

 Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

untuk memilih angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945.25 

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

telah dijelaskan di pasal 56 yang berbunyi “(1) Kepala daerahdan wakil 

kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

oleh partai  politik  atau gabungan partai politik.” Selain itu di dalam 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dijelaskan juga dalam pasal 119 

“Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau 

pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satupertiga) dari 

pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118”. 

 Menurut peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 didalam pasal 

1 yang di sebut sebagai “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pemilihan adalah sarana 

                                                             
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau 

kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah”. 

 


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Konflik Partai Politik
	1. Konflik Politik
	2. Sumber Terjadinya Konflik
	3. Solusi Pemecahan Konflik
	4. Dampak Konflik

	B. Partai Politik
	1. Pengertian Partai Politik
	2. Fungsi Partai Politik

	C. Rekruitmen Politik
	1. Pengertian Rekruitmen
	2. Tahap-Tahap Rekruitmen
	3.  Jenis-Jenis Rekruitmen

	D. Pemilihan Kepala Daerah


