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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Partai Politik 

2.1.1 Definisi Partai Politik 

 Partai berasal dari kata latin “Partire”, yang bermakna membagi 

(Yoyoh dan Efriza, 2015 : 351). Kemudian pengertian partai politik secara 

etimologis menurut Jimly (dalam Muhammad Ali Syafa’at, 2011: 30) 

Assiddiqie berasal dari kata part yang berarti bagian atau golongan. Kata 

partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat 

berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan 

kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang 

dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi 

kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta 

organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak 

diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang 

bergerak di bidang politik. 

 Menurut Mark N. Hogopain (dalam Mufti, 2013 : 123) partai politik 

adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter 

kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis 

tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat 

dalam pemilihan. Dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik 

adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangannya dan diarahkan 
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pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan dan memperluas 

kekuasaan. 

 Leon D. Epstein (dalam Cholisin dan Nasiwan, 2012 : 111) 

mendefinisikan partai politik sebagai satu kelompok pengejar kedudukan 

pemerintah yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang 

dimilikinya. Sedangkan Sigmund Neumann, menyatakan partai politik adalah 

organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam 

masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian 

kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat 

dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.  

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2008 dijelaskan bahwa 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. 

2.1.2 Fungsi Partai Politik 

 Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta 

atau berpatisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik 

sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan 

sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang 

cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik 
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merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda 

dibandingkan dengan organisasi negara. Dan tentu saja partai politik baru ada 

di negara modern (Yoyoh dan Efriza, 2015 : 349). 

 Secara garis besar menurut Firmanzah (dalam Yoyoh dan Efriza, 

2015 : 362) peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. 

Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai 

politik memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, 

kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang 

pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga bersifat eksternal 

organisasi. Disini peran dan fungsi partai politik terkait masyarakat luas, 

bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab 

konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi 

masyarakat menjadi lebih baik.  

Menurut Miriam Budiardjo (2008 : 405-409) fungsi partai politik 

yaitu sebagai berikut : 

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik 

Dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam 

pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang 

atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang 

pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan 

aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan 

kepentingan (Interest Aggreagation). Sesudah digabungkan, pendapat 

dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. 

Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (Interest Articulation). 
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2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu 

proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi 

terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di 

mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap 

politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku 

bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. 

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, 

baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang 

lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-

kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia 

dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk 

mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai 

tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai 

peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan 

nasional. 

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di 

masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, sosial-

ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi 

konflik. Apa bila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut 

paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang 

yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang 



15 
 

heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah 

mengundang konflik. 

Gabriel A. Almond (dalam Cholisin dan Nasiwan, 2012 : 112) 

mengemukakan fungsi partai politik meliputi : sosialisasi politik, 

partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi 

kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuatan kebijakan. 

Adapun fungsi partai politik menurut aturan yang berlaku di 

Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 

Tahun 2008 Pasal 12 :  

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

2.   Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat. 

3.  Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara 

konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.  

4.   Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan  

5.  Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender. 

 

2.1.3 Sistem Kepartaian 

 Menurut Mufti (2013 : 126-127) secara umum klasifikasi dan sistem 

kepartaian dapat dibagi dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai 

massa mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota, yang terdiri 

atas berbagai aliran politik dan kelompok. Sementara partai kader lebih 

menekankan pada kekuatan organisasi dan disiplin para anggotanya. Lalu 

berdasarkan ideologi kepentingan, partai terbagi atas sebagai berikut :  
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1. Partai kader, yang sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah 

yang memiliki hak pilih. Pada jenis ini, karakteristik serta pemberi dana 

organisasi masih sedikit, dan aktivitas yang dilakukan jarang didasarkan 

pada program dan organisasi yang kuat. Selain itu, keanggotaan berasal 

dari kelas menengah ke atas, ideologi konservatisme ekstrem atau 

maksimal reformisme moderat, organisasi kecil, cenderung berbentuk 

kelompok informal. 

2. Partai massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini 

berada diluar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai 

massa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti buruh, 

petani, kelompok agama, dan sebagainya. Partai ini memiliki ideologi 

yang cukup jelas dan organisasi yang rapi. Tujuan utama tidak hanya 

memperoleh suara dalam pemilu, tetapi memberikan pendidikan politik 

bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari 

massa. 

3. Partai diktatorial merupakan subtipe dari partai massa, dengan ciri-ciri 

ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai memiliki 

kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan ataupun anggota 

partai.  

4. Partai catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, 

yang tujuan utamanya adalah menerangkan pemilu dengan cara 

menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti 

ideologi yang kaku. Keabanyakan sistem politik yang muncul dinegara 

berkembang pada dasarnya dalam dikelompokan dalam beberapa bentuk. 
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pertama, sistem politik yang berbentuk demokrasi politik. Model sistem 

ini dicirikan oleh adanya lembaga-lembaga politik berupa eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif yang relatif otonom dan independen. Kedua, 

sistem politik dengan model demokrasi terpimpin. Salah satu ciri yang 

menonjol pada sistem ini adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam 

eksekutif yang memungkinkan mereka lebih berkuasa dari legislatif. 

Ketiga, oligarki pembangunan. Sistem ini semula ditujukan untuk 

mempercepat demokratisasi dan modernisasi. Keempat, sistem politik 

yang berbentuk oligarki totaliter. Ciri yang menonjol adalah tidak adanya 

pusat kekuasaan diluar rezim yang berkuasa.  

Macridis (dalam Cholisin dan Nasiwan, 2012 : 117) mengajukan 

tipologi partai politik berdasarkan kriteria sumber dukungan, organisasi 

internal dan cara-cara tindakannya, yaitu sebagai berikut : 

1. Partai komprehensif, yaitu Partai yang berorientasi pada pengikut (Client-

Oriented) 

2. Partai sektarian, yaitu partai yang memakai kelas, daerah atau ideologi 

sebagai daya tariknya. 

3. Partai tertutup, adalah partai yang keanggotaannya bersifat terbatas. 

4. Partai terbuka, adalah partai yang kualifikasi keanggotannya longgar. 

5. Partai Diffused, adalah partai yang menekankan integrasi, pengawasan 

permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. 

6. Partai Specialized (khusus), adalah partai yang menekankan keperwakilan 

(Representativeness), agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, 

partisipasi dan kontrol pemerintah untuk maksud terbatas dan periode 

tertentu. 
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Almond (dalam Yoyoh dan Efriza, 2015 : 500) membuat klasifikasi 

berdasarkan tujuan dan orientasi dari partai politik itu sendiri, menjadi empat 

tipe, yaitu : 

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam 

masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah 

2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok 

kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha 

3. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, 

seperti islam, katolik, protestan, dan hindu 

4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya 

tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. 

Klasifikasi Partai politik berdasarkan tujuannya menurut Almond 

(dalam Efriza, 2015 : 401) dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai 

kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi 

dalam parlemen seperti Partai Barisan Nasional di Malaysia. 

2. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan 

kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan 

sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura. 

3. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat 

ke arah pencapaian tujuan-tujuan ditetapkan oleh pemimpin partai, 

sedangkan patisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. 

Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai 

dalam masyarakat. 
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2.2  Konflik Politik 

2.2.1 Pengertian Konflik Politik 

 Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah pertentangan, 

perselisihan antara dua anggota. Istilah konflik secara etimologis berasal dari 

bahasa latin Con yang berarti bersama dan 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 (KLBI, 2002 : 323). 

 Konflik politik secara umum dapat dirumuskan perbedaan pendapat, 

persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu kelompok atau 

organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber 

dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah (Cholisin dan 

Nasiwan, 2012 : 158). 

 Kemudian pendapat lain dari Surbakti (1992: 151) bahwa konflik 

politik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, persaingan dan 

pertentangan antara sejumlah individu, kelompok dan organisasi dalam 

upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan 

yang dibuat. 

 Konflik merupakan bagian dari demokrasi, karena ciri tatanan 

demokrasi adalah adanya peluang bagi kemerdekaan pemikiran, konsensus, 

dan perbedaan pendapat, serta partisipasi politik, manajemen konflik secara 

damai, dan pembatasan kekerasan, serta luasnya kepercayaan dan loyalitas 

terhadap pemerintahan yang kontitusional dan demokratis (mufti, 2013 : 158) 
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2.2.2 Konsep Konflik Politik 

Konflik merupakan produk dari hubungan sosial (Social Relations). 

Hubungan sosial ini terjadi karena para pihak yang berinteraksi saling 

bertentangan (kontradiksi sosial), sehingga melahirkan perubahan sosial. 

Kontradiksi sosial bersumber dari kenyataan bahwa setiap masyarakat 

mengenal pembagian kewenangan (Atuthortity) secara tidak merata. 

Pembagian otoritas ini menyebabkan para pemegang otoritas dan yang tidak 

memiliki otoritas memiliki kepentingan berbeda. Kepentingan disini bukan 

kepentingan dalam arti subjektif, sebagaimana dirasakan oleh perseorangan, 

melainkan kepentingan objektif yang melekat dalam kedudukan sosial 

tertentu (Muslim muffti 2013 : 161) 

  Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud 

kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan. Konflik yang 

mengandung kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara 

yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara dan 

mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik melembaga. 

Sedangkan konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat 

ditemui pada masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar 

dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian 

konflik yang melembaga (Cholisin dan Nasiwan, 2012 : 158). 

 Konflik dibagi menjadi dua macam yaitu konflik individu dan konflik 

kelompok. Konflik individu dapat berubah menjadi konflik kelompok karena 

adanya kecenderungan individu untuk melibatkan setiap anggota kelompok. 

Solidaritas kelompok sering menjadi penyebab bagi kelompok untuk 
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membela anggotanya, meskipun tidak mengetahui penyebab timbulnya 

konflik (Muslim mufti, 2013 : 162). 

 Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 153) secara sederhana konflik 

politik dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni konflik positif dan konflik 

negatif. Yang dimaksud dengan konflik positif ialah konflik yang tak 

mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat 

mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. 

Mekanisnme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti 

partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, 

dan forum-forum terbuka yang lainnya. Sedangkan konflik negatif ialah 

konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya 

disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, 

terorisme, dan revolusi. 

2.2.3 Teori Konflik Ralf Dahrendorf 

 Ralf Dahrendolf lahir pada tahun 1929. Pada masa itu, Jerman 

dikuasai oleh Nazi sehingga sejak kecil Dahrendorf mempunyai banyak 

pengalaman terhadap kekejaman rezim tersebut. Setelah usai Perang Dunia 

II, ia terlibat dalam politik praktis di Jerman Barat selain mengembangkan 

karier akademiknya. Dahrendorf bahkan pernah menjadi anggota parlemen. 

Pemikiran-pemikirannya memiliki pengaruh luas tidak terbatas di negaranya 

karena ia pernah menduduki jabatan prestisius sebagai direktur London 

School Of Economics. Teori konflik Dahrendorf menarik perhatian banyak 

pihak terutama para sosiolog Amerika ketika ia mempublikasikan karyanya 
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yang berjudul Class and Class Conflict in Industrial Society pada tahun 1959 

(Haryanto, 2012 : 46). 

 Apabila fokus analisis teori Marx hanya terbatas perusahaan, teori 

Dahrendorf lebih luas. Teori Dahrendorf dapat diterapkan pada semua 

jenisorganisasi sosial. Dalam hal ini, Dahrendorf mengklaim bahwa teorinya 

dapat diterapkan untuk semua jenis asosiasi yang terkoordinasi secara 

imperatif. Istilah tersebut dipinjam dari Weber untuk menunjuk pada semua 

tipe organisasi sosial atau sistem sosial, terutama organisasi formal pada 

masyarakat industri, baik yang bertipe kapitalistik maupun sosialistik. 

Menurut Dahrendorf, konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat 

dipisahkan karena terjadi divergensi kepentingan antar kelas dalan hierarki 

kekuasaandan kewenangan. Namun demikian, pada masyarakat industrial 

modern, terdapat berbagai mekanisme yang dikembangkan untuk mereduksi 

dan mengendalikan konflik kelas. Akibatnya, konflik tidak berkembang 

menjadi disruptif dan revolusioner sebagaimana yang diperkirakan marx. 

 Dahrendorf, dalam mengembangkan teori konfliknya tertarik pada isu 

otoritas. Dia menyatakan bahwa otoritas berasal dari posisi sosial, bukan 

pada karakteristik individual. Secara khusus, Dahrendorf tertarik pada 

konflik antar posisi sosial pada level analisis sosiologi makro. Otoritas 

(kewenangan) menurut Dahrendorf berimplikasi baik pada superordinasi 

maupun subordinasi. Pemegang otoritas kekuasaan dimungkinkan karena 

adanya ekspektasi sosial terhadapnya bukan semata-mata didasarkan karena 

memiliki karakteristik-karakteristik personal sebagai pemimpin. Dahrendorf 

berpendapat bahwa otoritas tidak mempunyai sifat yang konstan. Otoritas 
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memiliki keterbatasan ruang dan waktu. dengan kata lain, orang yang 

memiliki otoritas di satu tempat mungkin tidak memiliki hal yang sama di 

tempat lain. Demikian pula orang yang memiliki otoritas saat ini mungkin 

tidak lagi dilain waktu. Selanjutnya menurut Dahrendorf, hubungan-

hubungan otoritas terbagi dalam dua kelompok kepentingan yang saling 

bertentangan, yakni antara yang ingin mempertahakan otoritas tersebut dan 

kelompok kepentingan yang ingin melakukan perubahan (perebutan) otoritas. 

Kosnsekuensinya adalah posisi pemegang otoritas selalu mengalami risiko 

penggulingan (kudeta). 

 Dahrendorf mengansumsikan bahwa teori kelas dapat dibagi menjadi 

dua elemen, yakni teori pembentukan kelas dan teori tindakan kelas sebagai 

teori konflik. Daya tarik dari pembagian analitis ini konsisten dengan 

pemikiran-pemikiran tentang pembentukan kelas yang saat ini banyak 

dilakukan studi terhadapnya. Diskusi tentang konsep kelas saat ini berbasis 

pada pembedaan Dahrendorf  antara pembentukan kelas dan tindakan kelas. 

Sebagai contoh, sorensen (2000) and Goldthorpe (2000a) membedakan tiga 

tipe utama konsep kelas. Mereka memulai dengan sebuah konsep yang 

menghasilkan kategorisasi nominal orang berdasarkan dimensi-dimensi 

stratifikasi penting yang berkaitan dengan kesempatan hidup, kondisi, sikap-

sikap, nilai-nilai, dan pola-pola tindakan. Kedua kelas yang berkaitan dengan 

posisi-posisi yang mendorong individu ke dalam kolektivitas berdasarkan 

identitas-identitas  budaya. Ketiga, yang paling ambisius, berkaitan dengan 

tujuan tindakan kelas yang didefinisikan sebagai kolektivitas dalam terma 
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kepentingan umum dan motivasi yang dirancang dalam konflik dengan kelas 

lain. 

Ringkasan pemikiran Dahrendorf dalam Class and Class Conflict in 

Industrial Society (1959), yang mengambil pokok pikiran dari Marxian: 

Marx menulis tentang kapitalisme, pemilikan dan kontrol atas saranasarana 

produksi sebagai berada di tangan individu-individu yang sama. Kaum 

industrialis dan borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, 

sedangkan para pekerja atau proletar, demi kelangsungan hidup mereka, 

tergantung pada sistem itu. Menurut Dahrendorf, yang tidak dilihat oleh 

Marx ialah pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana 

produksi yang terjadi di abad ke-20. Timbulnya korporasi-korporasi dengan 

saham-saham yang dimiliki oleh orang banyak, di mana tak seorangpun 

memiliki kontrol yang eksklusif, berperan sebagai contoh dari apa yang 

disebut Dahrendorf sebagai dekomposisi modal. Dekomposisi modal ini 

melahirkan kesulitan untuk mengidentifikasi kaum borjuis yang memiliki 

monopoli eksklusif atas modal maupun pengendali perusahaan. Sejalan 

dengan lahirnya abad ke-20, pemilikan dan pengendalian tersebut mengalami 

diversifikasi dan tidak lagi berada dalam satu tangan individu atau keluarga 

saja. Menurut Dahrendorf, selain dekomposisi modal, terjadi juga 

dekomposisi tenaga kerja. Kaum proletar tidak lagi sebagai suatu kelompok 

homogen yang tunggal. Pada akhir abad ke-19, lahir kelas pekerja dengan 

susunan yang jelas, di mana para buruh terampil berada di jenjang atas 

sedangkan buruh biasa berada di bawah. Kaum proletar bukan lagi sebagai 

massa yang tanpa perbedaan sebagaimana halnya yang terjadi pada kaum 
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borjuis. Dekomposisi modal dan tenaga kerja tersebut menjurus kepada 

pembengkakan jumlah kelas menengah yang sebelumnya tidak pernah 

diduga oleh Marx. Hal ini memperkuat kegagalan ramalan Marx tentang 

terjadinya sutau revolusi kelas. Marx mengakui eksistensi kelas menengah di 

abad ke-19, tetapi ia merasa bahwa di saat revolusi tiba sebagian besar 

kelompok kecil ini akan bergabung bersama kaum proletar untuk melawan 

kaum borjuis. Ia tidak meramalkan timbulnya serikat-serikat buruh yang 

diikuti oleh mobilitas sosial dari para pekerja itu. Dengan demikian mobilitas 

sosial inilah yang merintangi gejolak revolusi di dalam mayarakat kapitalis 

modern. Jika mobilitas sosial tersebut tibatiba berhenti, Dahrendorf 

meramalkan keruntuhan struktur sosial melalui tindakan revolusioner. 

Menurut Dahrendorf alasan teoritis utama mengapa revolusi ala Marxis ini 

tidak terjadi adalah karena pertentangan yang ada cenderung diatur melalui 

institusionalisasi. Pengaturan dan institusionalisasi terbukti dari timbulnya 

serikat-serikat buruh yang telah memperlancar mobilitas sosial serta 

mengatur konflik antara buruh dan manajemen. Melalui institusionalisasi 

pertentangan tersebut, setiap masyarakat mampu mengatasi masalah-masalah 

baru yang timbul. Karena perubahan sosial tersebut, hubungan-hubungan 

kekuasaan (authority) yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan 

unsur-unsur bagi kelahiran kelas. Atau dengan kata lain beberapa orang turut 

serta dalam struktur kekuasaan yang ada dalam kelompok, sedangkan yang 

lain tidak, beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak. 

Jadi terdapat dua sistem kelas sosial (dalam perkumpulan khusus) yaitu; 

mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan 
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dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan. Perjuangan kelas 

yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan kekuasaan daripada pemilikan 

sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat industri modern pemilik sarana 

produksi tidak sepenting mereka yang melaksanakan pengendalian atas 

sarana itu. Dahrendorf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang 

ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut 

dalam struktur kekuasaan dan mereka yang tunduk pada struktur itu. 

Terdapat kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kepentingan yang 

dimaksud Dahrendorf mungkin bersifat manifest atau laten. Kepentingan 

laten adalah tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang 

karena ia menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari. Jadi 

seseorang dapat menjadi anggota suatu kelas yang tidak memiliki kekuasaan, 

tetapi sebagai kelompok mungkin mereka tidak menyadari. Hal ini 

merupakan beberapa kasus dari banyak kelompok-kelompok minoritas yang 

telah muncul kesadarannya antara lain; kelompok kulit hitam, wanita, suku 

Indian dan Chicanos. Demikian juga, kepentingan-kepentingan yang tidak 

disadari, misalnya persamaan gaji, persamaan kesempatan kerja, kemudian 

berkembanglah organisasi-organisasi yang disebut Dahrendorf sebagai 

kelompok-kelompok manifes. Misalnya; sebelum tahun 1960-an sebagian 

besar wanita merupakan kelompok semu yang ditolak oleh kekuasaan di 

sebagian besar struktur sosial. Kemudian kepentingan laten kaum wanita 

mulai disadari yang diikuti oleh perkembangan kelompok yang 

memperjuangkan kepentingan wanita. 10 Teori konflik merupakan model 

pluralis yang berbeda dengan model dua kelas dari Marx. Unit analisis Marx 
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menggunakan seluruh masyarakat, manusia dibagi ke dalam kelompok yang 

mengendalikan sarana produksi lewat pemilikan sarana tersebut dan 

kelompok yang tidak ikut dalam pemilikan. Pertentangan antara buruh dan 

manajemen, yang merupakan topik permasalahan utama bagi Marx, 

misalnya, akan terlembaga lewat serikat-serikat buruh. Pada saatnya, serikat 

buruh tersebut akan terlibat dalam pertentangan yang mengakibatkan 

perubahan di bidang hukum serta ekonomi dan perubahan-perubahan konkret 

dalam sistem pelaisan masyarakat. Timbulnya kelas menengah baru 

sebenarnya merupakan suatu perubahan struktural yang berasal dari 

institusionalisasi pertentangan kelas. Dalam menggantikan hubungan-

hubungan kekayaan dengan hubungan kekuasaan sebagai inti dari teori kelas, 

Dahrendorf menyatakan bahwa model dua kelas ini tidak dapat diterapkan 

pada masyarakat secara keseluruhan tetapi hanya pada asosiasi-asosiasi 

tertentu yang ada dalam suatu masyarakat. Biasanya dalam masyarakat 

historis tertentu pertentangan yang berbeda saling tumpang tindih. Fenomena 

ini mengandung makna bahwa figur kekuasaan sebuah institusi (misalnya 

gereja) tidak perlu mengambil bagian dalam kekuasaan institusi lain 

(misalnya negara). Bilamana pemisahan itu terjadi di sebagian besar institusi, 

maka intensitas pertentangan akan meningkat. Pengucilan yang berganda dari 

struktur kewenangan seperti itu dapat diamati di dalam sejarah hubungan-

hubungan kelompok minoritas, hubungan-hubungan perburuhan dan 

hubungan-hubungan antar bangsa. Antitesis terbaiknya ditunjukkan oleh 

karya Dahrendorf (1958,1959)5 , dalam karya Dahrendorf tersebut, pendirian 

teori konflik dan teori fungsional disejajarkan: Teori Fungsional Teori 
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Konflik Masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalamkeadaan 

berubah secara seimbang. Setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses 

perubahan Menekankan keteraturan Melihat pertikaian dan konflik dalam 11 

masyarakat. sistem sosial. Setiap elemen masyarakat berperan dalam 

menjaga stabilitas. Berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap 

disintegrasi dan perubahan. Cenderung melihat masyarakat secara informal 

diikat oleh norma, nilai dan moral. Melihat apa pun keteraturan yang terdapat 

dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka 

yang berada di atas. Memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh 

nilai bersama masyarakat. Menekankan pada peran kekuasaan dalam 

mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Dahrendorf (1959, 1968)6 

adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua 

wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi 

menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus 

harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisi konflik harus 

menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat 

masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa 

masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi 

persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tak akan punya konflik kecuali ada 

konsensus sebelumnya. Tak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan 

basis untuk konflik, sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsensus dan 

integrasi. Contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang 

berkembang sesudah Perang Dunia II. Meski ada hubungan timbal balik 

antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tak optimis mengenai 
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pengembangan teori sosiologi tunggal yang mencakup kedua proses itu. Dia 

menyatakan: “Mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang 

telah membingungkan pemikir sejak awal perkembangan filsafat Barat” 

(1959:164). Untuk menghindari dari teori tunggal itu, Dahrendorf 

membangun teori konflik masyarakat. Dahrendorf mulai dengan, dan sangat 

dipengaruhi oleh, fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut 

fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerjasama sukarela atau oleh 

konsensus bersama atau oleh kedua-duanya. Tetapi, menurut teoritisi konflik 

(atau teoritisi koersi) masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang 

dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat 

mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta 

kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa 

perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik 

sosial sistematis” (1959:165). Otoritas Dahrendorf memusatkan perhatian 

pada struktur yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai 

posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. 

Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. 

Dahrendorf tak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik 

antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di 

dalam tatanan peran sosial yng berpotensi untuk mendominasi atau 

ditundukkan” (1959:165). Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis 

konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. 

Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran 

otoritas itu, Dahrendorf ditentang para peneliti yang memusatkan perhatian 
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pada tingkat individual. Misalnya, ia dikritik oleh orang yang memusatkan 

perhatian pada ciri-ciri psikologi individu yang menempati posisi itu. Tetapi, 

menurut Dahrendorf, orang yang melakukan pendekatan demikian bukanlah 

sosiolog. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam 

analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan 

subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan 

mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari 

orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis 

mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan 

pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum; mereka yang 

tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan di 

dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas adalah absah, sanksi dapat 

dijatuhkan pada pihak yang menentang. Menurut Dahrendorf, otoritas tidak 

konstan karena ia terletak dalam posisi, bukan di dalam diri orangnya. 

Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak 

harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu pula 

seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok, 

mungkin menempati posisi yang superordinat dalam kelompok lain. Ini 

berasal dari argumen Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat 

tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut asosiasi yang dikoordinasikan 

secara imperatif. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol 

oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, 

seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati 

posisi yang subordinat di unit lain. 
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 Selanjutnya, beberapa asumsi teori konflik Dahrendorf  adalah 

sebagai berikut. 

1. Dimanapun bisa terjadi perubahan sosial, konflik sosial, pemaksaan, dan 

kontribusi tiap-tiap elemen itu terhadap perubahan dan disintegrasi 

masyarakat. 

2. Kelompok dalam masyarakat perlu dikoordinasikan dan dibentuk oleh 

dua agresi dominasi dan kepatuhan. 

3. Tiap-tiap agregat memiliki kepentingan laten umum yang 

menggambarkan basis kelompok semu (quasi group). 

4. Kepentingan laten tersebut dapat diartikulasikan dalam kepentingan yang 

jelas sehingga kelompok semu menjadi kelas sosial (mempunyai 

kepentingan nyata). 

5. Artikulasi tersebut bergantung pada adanya beberapa faktor, yakni 

kondisi teknis, politis, sosial, dan psikologis. 

6. Apabila kondisi-kondisi ini ada, intensitas konflik kelas bergantung 

sejauh mana kondisi itu eksis dan sejauh mana kelompok dan konflik itu 

diletakkan sehingga bagian lain masih dapat terlihat, distribusi otoritas 

dan imbalan, dan keterbukaan sistem kelas. 

7. Kekerasan konflik kelas tergantung pada sejauh mana kondisi-kondisi itu 

ada, yaitu pada sejauh mana kemiskinan mutlak memberikan celah 

perubahan menjadi kemiskinan yang relatif dan bagaimana konflik itu 

ditata secara efektif. 

Dahrendorf melihat bahwa masyarakat terdiri dua karakteristik yang 

saling berdampingan, yakni unit yang statik dan unit dinamis selain integrasi 
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dan konflik. Selanjutnya, ia memfokuskan pada penolakan terhadap klaim 

teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan konflik. Menurutnya, 

tidak ada pendekatan sistematik sebagai instrumen analisis yang mampu 

menciptakan universalitas teori. Meskipun demikian, Dahrendorf (1959) 

merasa perlu memperbaiki premis teori struktural fungsional tentang 

integrasi bahwa elemen-elemen variabel dinamik yang memengaruhi 

konstruksi struktur sosial bukan berasal dari luar sistem, melainkan berasal 

dari dalam sistem tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Dahrendorf membuat perbandingan 

antara masyarakat Eropa dan Amerika. Masyarakat demikian menurut 

Dahrendorf ditandai dengan sistem sosial superimposisi negara, yaitu satu 

sistem institusional melapisi yang lain dan masing-masing saling berkaitan. 

Intitusi gereja, negara, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, hukum dan 

sebagainya saling berkaitan dimana pemisahan antar institusi menyebabkan 

guncangan pada seluruh sistem. Dalam hal ini, institusi agama merupakan 

institusi yang tidak mempunyai kekebalan (imun) dari pengaruh tersebut. 

Amerika Serikat sebagai perbandingan dicirikan oleh pluralisme yang relatif 

lebih baik sejak semula. Gereja dan negara yang secara konstitusional 

terpisah, dan pasar bebas, dan ekonomi Laissez-Faire membatasi peran 

negara sejauh sektor insitusional lain dalam sistem sosial yang diakui. 

Meskipun demikian, di AS tumbuh pandangan bahwa agama mengalami 

penurunan. 

Dahrendorf mengembangkan teori yang menyaingi struktural 

fungsional dengan menaruh perhatian pada kekuasaan dan otoritas. Dia 
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mengansumsikan bahwa konflik, perubahan sosial, dan dinamika masyarakat 

bersumber pada hubungan-hubungan kekuasaan. Fenomena mendasar dari 

konflik sosial bukan hanya ada pada struktur sosial yang sudah mapan, 

melainkan diatas semuanya, yakni elemen-elemen struktur sosial yang 

normal, seperti hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Untuk tujuan ini, ia menjelaskan konsep otoritas 

selain konsep-konsep dasar sosiologi, seperti norma dan sanksi. Sebagaimana 

Weber, Dahrendorf membedakan antara power dan authority. Apabila power 

bersumber di dalam kepribadian seseorang, authority bersumber atau melekat 

di dalam kedudukan orang yang memilikinya. Perintah-perintah dari 

seseorang yang memiliki authority diikuti karena kedudukan yang 

dimilikinya terlepas dari kepribadiannya. Individu atau kelompok yang 

memiliki otoritas cenderung mempertahankan norma-norma otoritas. 

Legitimasi otoritas selalu berimplikasi konflik kepentingan laten. Apabila 

aktor menyadari kepentingan-kepentingan latennya, kepentingan-

kepentingan tersebut menjadi manifes. Jadi, kelompok semu sebagai sebuah 

agregasi posisi-posisi kepentingan yang identik dapat melahirkan beberapa 

kelompok kepentingan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

kelompok semu menjadi kelompok kepentingan yang sebenarnya, yakni 

aktor-aktor teknis, politis, dan sosial psikologis. 

Dahrendorf menekankan tidak hanya hubungan antara kewenangan 

yang sah dan posisi tertentu dan peranan, tetapi juga posisi-posisi dalam 

masyarakat yang pengaruhnya ditentukan oleh penggunaan paksaan. Dalam 

hal ini, ia mencontohkan, seperti posisi-posisi yang secara tipikal berfungsi 
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untuk mengoordinasi asosiasi-asosasi secara imperatif. Ia mendefinisikan hal 

tersebut sebagai bagian-bagian institusi yang terorganisasi dengan tujuan 

permanen. Hal itu dapat ditemukan pada negara sebagai masyarakat yang 

terorganisasi secara politis demikian pula dalam organisasi-organisasi 

ekonomi dan kultural, seperti perusahaan, sekolah, dan gereja (Haryanto, 

2012 : 47-50). 

2.2.4  Penyelesaian Konflik 

 Menurut Dahrendorf perlu diadakan suatu peraturan pertentangan 

yang mensyaratkan tiga faktor. pertama, kedua kelompok yang terlibat dalam 

pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan 

dan dalam hal ini, mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan. 

Pengakuan adilnya maksud lawan tentu saja bukan berarti bahwa subtansi 

kepentingan lawan harus diakui sebagai adil dari awal. Pengakuan disini 

berarti bahwa kedua kelompok yang bertentangan menerima untuk apa 

pertentangan itu, yakni menerimanya sebagai suatu hasil pertumbuhan yang 

tak terelakkan. Syarat kedua, adalah organisasi kelompok-kelompok 

kepentingan. Selama kekuatan-kekuatan yang bertentangan itu terpencar-

pencar dalam kesatuan yang kecil yang masing-masing erat ikatannya, 

peraturan pertentangan tidak akan efektif. Dan ketiga, adanya keharusan bagi 

kelompok-kelompok yang berlawanan dalam pertentangan sosial menyetujui 

aturan formal tertentu yang menyediakan kerangka hubungan bagi mereka 

(Haryanto, 2012) 

 Selanjutnya diluar teori Dahrendorf, untuk konteks Indonesia sendiri 

Mengenai penyelesaian konflik yang terjadi pada partai politik telah diatur 
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dalam UU RI No. 2 Tahun 2011 pada pasal 32 dan pasal 33, yaitu sebagai 

berikut : 

pasal 32 

1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai sebagaimana 

diatur di dalam AD dan ART. 

2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana pada ayat 

(1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang 

dibentuk oleh partai politik. 

3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada 

kementerian. 

4) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus diselesaikan paling lambat selama 60 (enam puluh) hari. 

5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan 

mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan 

kepengurusan. 

 

Pasal 33 

1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan 

negeri. 

2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, 

dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh 

pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan 

perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah 

Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di 

kepaniteraan Mahkamah Agung. 

 

2.3 Partai Persatuan Pembangunan 

 Partai Persatuan Pembangunan atau PPP adalah partai Islam paling 

senior dari partai Islam yang ada sekarang (hasil peserta pemilu 2009 dan 

2014). Senioritas partai ini dimulai sejak tahun 1971 sebagai produk dari 

politik fusi partai Orde Baru sehingga PPP adalah hasil penggabungan empat 

partai Islam waktu itu, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin 

Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai 

Islam Perti. Alhasil, selama lebih kurang lebih tiga dekade hingga akhirnya 

Soeharto jatuh pada 1998, PPP adalah satusatunya partai yang 
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mengakomodasi preferensi politik Islam. Artinya, bagi setiap warga muslim 

yang mempunyai preferensi politik agama Islam pasti akan menjatuhkan 

pilihannya ke PPP, tapi tidak otomatis warga muslim di Indonesia adalah 

PPP (Kusmayadi, 2016 : 75). 

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat 

partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang kelompok persatuan 

pembangunan, semacam fraksi empat partai di DPR. Para Deklarator tersebut 

adalah : 

1. KH. Idham Chalid, ketua umum PB Nahdhlatul Ulama. 

2. H. Mohammad Syafa’at Mintaredja, ketua umum Partai Muslimin 

Indonesia (Parmusi) 

3. H. Anwar Tjokroaminoto, ketua umum PSII 

4. H. Rusli Halil, ketua umum Partai Islam Perti 

5. H. Maskur, ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR 

Berikut adalah teks Deklarasi ketika NU, PARMUSI, PSII, dan 

PERTI sepakat memfusikan politiknya dalam satu partai yang kemudian 

menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu sebagai berikut: 

“Keempat partai islam : NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai 

sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan 

Pembangunan, dalam rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi 

tanggal 5 Januari 1973, tela seia sekata untuk memfusikan politik dalam satu 

partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan. 

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi 

masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai 

dengan patisipasi kita dalam pembangunan spirituil/materiil. 

Untuk merealisasikan kesepakatan ini telah dibentuk team untuk 

mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan 

Pembangunan, baik organisatoris maupun politis. 

Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan presidium untuk selanjutnya 

disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih 
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representatif yang insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal 
Februari 1973. 

Semoga Allah subhanahu wataala memberikan taufik dan hidayahnya. 

Amin.”  

Sumber : PPP.or.id (Diunduh pada hari sabtu 20 Januari 2018, pk. 13.04) 

 

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah. Akan tetapi dalam 

perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah 

menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai 

dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 

1984. Pada muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas 

Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah 

tumbangnya Orde Baru yang ditandi lengsernya presiden Soeharto tanggal 21 

Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden B.J. Habibie, PPP kembali 

menggunakan asas Islam dan lambang Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan 

melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan 

Islam sebagai asas, PPP berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI 

berdasarkan pancasila. Hal ini ditegaskan dalam AD PPP pasal 5 bahwa 

tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, 

sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Neagara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibawah ridha Allah SWT. 

 Ketua umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat 

Mintaredja yang menjabat sejak tanggal 5 januari 1973 sampai tahun 1978. 

Ketua umum yang kedua adalah H. Jailani Naro. Ia menjabat selama dua 

periode. Pertama pada tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja 

mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. 

Dalam muktamar itu Naro terpilih lagi menjadi ketua Umum DPP PPP. 
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 Ketua umum yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, yang 

menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP pada tahun 1989 dan 

kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994. Kemudian ketua 

umum yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar 

IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 

2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan wakil ketua 

umum pimpinan harian pusat DPP PPP, yang dipercayakan Muktamar 

kepada mantan Sekjen DPP PPP H. Alimawarwan Hanan. 

 Ketua umum DPP PPP yang kelima adalah H. suryadharma Ali yang 

terpilih dalam muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jendral H. Irgan 

Chairil Mahfiz. Sedangkan wakil ketua umum dipercayakan oleh Muktamar 

kepada Chozin Chumaidy. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali 

menjadi ketua umum DPP PPP untuk masa bakti 2011-2015 melaui 

Muktamar VII PPP 2011 di Bandung. Sumber : PPP.or.id (Diunduh pada 

hari sabtu 20 Januari 2018, pk. 15.12). 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis meninjau penelitian terdahulu sebagai 

referensi. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Nurfaidah (2016) yang berjudul ” Konsolidasi Partai 

Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Konflik Internal 

2014” dan Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Maulana (2012) yang 

berjudul  “Strategi Pengelolaan Konflik Internal Partai Politik (Studi Terhadap 

Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di 

Kabupaten Bangkalan”. Dari kedua penelitian terdahulu yang ditinjau oleh 
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penulis terdapat kesamaan yaitu meneliti konflik yang terjadi di 

kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan namun masing-masing 

memiliki fokus penelitian yang berbeda.  Adapun persamaan dan perbedaan 

masing-masing penelitian antara kedua penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Matriks penelitian terdahulu dan penulis 

No Nama peneliti Objek Penelitian 
Fokus 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

1 Nurfaidah 

(2016) : 

Konsolidasi 

Partai 

Persatuan 

Pembangunan 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Pasca Konflik 

Internal 2014 

Dewan Pimpinan 

Wilayah Parti 

Persatuan 

Pembangunan 

Daerah istimewa 

Yogyakarta 

Bagaimana 

konsolidasi 

yang 

dilakukan oleh 

Partai 

Persatuan 

Pembangunan 

DIY dari 

pengaruh 

konflik 

internal 

Dewan 

pimpinan 

pusat partai 

persatuan 

pembangunan 

 

Metode 

penelitian 

Kualitatif 

deskriptif 

2 Alfian Maulana 

(2012) : Strategi 

Pengelolaan 

Konflik Internal 

Partai Politik 

(Studi Terhadap 

Pembekuan 

Dewan 

Pimpinan 

Cabang Partai 

Persatuan 

Pembangunan di 

Kabupaten 

Bangkalan 

 

Dewan Pimpinan 

Cabang Partai 

Persatuan 

Pembangunan 

Kabupaten 

Bangkalan 

Bentuk 

konflik yang 

terjadi di DPC 

PPP 

Bangkalan 

dengan 

pendekatan 

teori konflik 

Dahrendorf 

Metode 

penelitian 

Kualitatif 

deskriptif 

3 Dedi setiawan 

(2018) : Konflik 

Politik Pengurus 

Pimpinan Anak 

Pimpinan Anak 

Cabang Partai 

Persatuan 

Pembangunan 

Bentuk 

konflik yang 

terjadi di PAC 

PPP Sukaresik 

Metode 

penelitian 

Kualitatif 

deskriptif 
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Cabang  Partai 

Persatuan 

Pembangunan 

Sukaresik. 

Kecamatan 

Sukaresik 

Kabupaten 

tasikmalaya 

dengan 

pendekatan 

teori konflik 

Dahrendorf 

 

2.5  Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut :  

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skema kerangka pemikiran yang digambarkan, menjelaskan alur 

penelitian. Adapun penjelasan mengenai kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini yaitu : Pertama, berangkat dari permasalahan yang diteliti yaitu 

konflik pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan, 

maka penulis perlu terlebih dahulu mengkaji secara teoritis apa itu konflik 

politik, partai politik, dan bagaimana teori konflik menurut Dahrendorf. 

 Pengumpulan data 

Konflik PAC PPP 

Sukaresik 

Analisis Teori 

Konflik 

Dahrendorf 

Hasil analisis 

Kesimpulan 

Partai Politik Konflik Politik 
 

Analisa data interaktif 
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Kemudian langkah Kedua, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan 

dengan Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Ketiga, Analisa data 

dengan teknik analisa interaktif yang dilakukan dalam beberapa langkah 

yaitu, pengumpulan, penyajian, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. 

Keempat, yaitu menganalisis masalah ataupun data yang telah dihasilkan 

ditinjau dari teori konflik Dahrendorf. Kelima, menyusun hasil dari analisis, 

dan yang terakhir pengambilan kesimpulan. 


