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Abstrak 

Studi ini merupakan sosiologi politik untuk meneliti peran negara dalam 

mengupayakan moderasi antar elite yang terlibat konflik, dengan tetap mengakomodasi 

kepentingan para elite, menuju kepemimpinan yang diterima oleh elite-elite yang 

berkonflik. Pendekatan teori yang digunakan adalah teori elite klasik Karya Pareto dan 

pengembangannya dalam era kontemporer oleh para ilmuwan seperti John Higley, Jan 

Pakulski, John Scoot, Aladair Marshal, Mathias Lopez dan lainnya sesuai kondisi sosial 

politik saat ini. 

Konsep teori elite pada dasarnya adalah bahwa setiap struktur sosial masyarakat 

pasti terdapat kelompok sosial yang mempunyai kemampuan, kekayaan dan kecakapan 

tertentu yang dapat membedakan mereka dengan kelompok lainnya. Namun Konsep elite 

dalam persepektif para ilmuwan klasik ini, disempurnakn para ahli era kontemporer, 

dengan memasukkan unsur kemampuan elite dalam melakukan perubahan sosial, 

mempengaruhi kebijakan politik secara teratur dan substanstif tanpa tekanan dari pihak 

manapun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif diskriptif dengan cara studi 

pustaka, literatur, melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan elite-elite 

yang terlibat konflik dan dilengkapi dengan data-data dari media sosial. Negara 

mempunyai kepentingan melakukan moderasi konflik Partai GOLKAR, agar tercipta 

kondusifitas politik guna menjalankan program kesejahteraan untuk rakyat. 

 

Kata Kunci: Moderasi Negara, Elite, Konflik dan Kepemimpinan 

Pendahuluan 

Jatuhnya struktur sosial politik Orde Baru, yang ditandai dengan “lengsernya” 

Presiden Soeharto 21 Mei 1998 dari kepemimpinan elite nasional, membuka jalan menuju 

demokratisasi. Meski jalan demokratisasi itu, sebagaimana pengalaman di negara-negara 

Amerika Latin,2 tidak harus mengikuti jalan yang tunggal, tapi salah satu faktor 

pendorong utama adalah timbulnya krisis keuangan yang berlanjut pada krisis ekonomi 

dan politik. Krisis ini merembet pada sektor- sektor lain utamanya hilangnya kepercayaan 

rakyat pada elite yang memegang kepemimpinan nasional. 

 

 

1 Mahasiswa Program Doktoral Sosiologi FISIP UI Angkatan 2020, email: riyono.asnan@ui.ac.id 

2 Guillermo O’Donneel, Transisi Menuju Demokratisasi, Kasus Amerika Latin,” Jakarta, LP3ES, Tahun 1993, 

hlm, i-xiv 
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Dalam karya Higley dan Pakulski3 Pareto’s Theory of Elie Cycles: A 

Reconsideration and Application” mengatakan bahwa memburuknya kondisi ekonomi di 

Inggris dan Amerika Serikat berakibat terjadinya sirkulasi elite. Demikian halnya yang 

terjadi di Indonesia, nampaknya membuktikan pernyataan ini. Krisis ekonomi dan politik, 

melahirkan perubahan kepemimpinan elite nasional. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru, 

membuka perubahan sosial politik yang begitu besar. Indonesia mengalami fase 

liberalisasi politik pada tahap awal. Dalam fase atau tahap ini yang berkembang adalah 

terjadinya perluasan hak-hak masyarakat, negara kehilangan kendali yang berakibat 

ketidaktertataan pemerintahan, ketidakpastian, dan terjadinya ledakan partisipasi politik.4 

Berlangsungya euforia politik merupakan salah satu dampak yang muncul di era reformasi 

sosial politik tersebut. 

Dari serangkaian perubahan dari sistem otoriter ke sistem demokratis yang telah 

dilakukan, ada satu organisasi sosial politik yakni Golongan Karya (GOLKAR) yang 

mampu menempatkan dirinya dalam situasi apapun. Pasca lengsernya presiden Soeharto, 

tidak ada elite kunci sebagai pemegang kendali organisasi. Dampaknya, antar elite berebut 

pengaruh yang terkadang menimbulkan pertikaian antar elite yang melahirkan perpecahan 

partai. Studi ini memfokuskan pada tema utama yaitu terkait konflik Partai GOLKAR, 

berusaha menjelaskan asal musal konflik dan cara penyelesaiannya yaitu, negara 

melakukan moderasi dengan perangkat- perangkat yang dimilikinya. Moderasi negara 

pada konflik Partai GOLKAR ini, menjadi jalan terbaik selain untuk kebaikan partai, juga 

guna menjamin pemerintahan Joko  Widodo-Jusuf Kalla dapat menjalankan program-

program yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Maka negara mempunyai kepentingan, 

untuk mencari jalan jeluar terbaik menyelesaikan masalah ini. Posisi penelitian ini menjadi 

penting, bukan saja menempatkan negara sebagai wasit yang netral, tapi negara dengan 

aparatus yang dimiliki, dengan caranya sendiri, menyingkirkan rintangan- rintangan dari 

elite yang mencoba menghalangi. 

 

 

 

 
 

3 John Higley, Jan Pakulski,” Pareto’s Theory of Elie Cycles: A Reconsideration and Application, 1st Edition, 

Routledge, 2012; hlm,4-6 

4 Eep Saefullah fatah, Zaman Kesempatan, Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru 

(Bandung, Mizan, 2000, hlm. xii. 
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Studi sebelumnya yang pernah dilakukan antara lain oleh Meuthia (2018)5 

menekankan pada konsensus politik antar elite, Yossi (2016)6 melihat dari kelembagaan 

partai, Toto (2017)7 focus pada sejarah konflik Partai GOLKAR. Melihat penelitian 

sebelumnya, maka studi ini akan membawa kebaruan yaitu teoritis vovelty yaitu 

menggunakan sosiologi untuk melihat konflik, dengan mengunakan teori elite untuk 

menganalisa organisasi politik. Dari program VOSviewer terlihat belum ada teori elite, 

digunakan untuk menganalisa elite yang terlibat konflik imbas dari kontetstasi dalam 

organisasi politik. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini 

menemukan bahwa konflik yang melibatkan elite partai, akan menyebabkan konsentrasi 

pemerintah terganggu, baik dalam pembuataan regulasi maupun operasionalisasi program. 

Stabilitas politik, sulit tercipta seiring konflik itu menguat, apalagi menjalar ke daerah. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan sekitarnya, dalam kurun waktu terjadinya 

konflik Partai GOLKAR yaitu bulan Oktober 2014 – Mei 2016. Pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, melalui analisa 

deskripsi mendalam. Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan.8 

Data penelitian ini sebenarnya sudah dimiiliki peneliti melalui kegiatan-kegiatan 

organisasi yang peneliti terlibat langsung maupun tidak langsung karena posisi peneliti 

termasuk pengurus DPP Partai GOLKAR 2019-2024. Namun posisi ini, tak 

mempengaruhi independensi peneliti, tetap menempatkan sebagai scholar yang tak 

berpihak. Sebagaimana dikatakan Peter Berger, peneliti tidak bisa menghindari kedekatan 

dengan subyek atau aktor, terpenting secara kognitif-ilmu pengetahuan tetap 

mengutamakan independensi, data yang obyektif.9 Keuntungannya, peneliti dalam 

peristiwa tertentu  ikut  mengalami  peristiwa  kontestasi  dan  ini  dijadikan  sumber  awal 

 

5 Meutya Viada Hafid”Jurnal Politik, Vol. 15, No 1, Juni 2018 LIPI, Jakarta 
6 Yossi Hagaita Tarigan”Lemahnya Pelembagaan Mengakibatkan Konflik Partai GOLKAR Pada November 

2014- Januari 2016; Studi Kasus Munas Bali Dan Munas Ancol, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP 

UI 2016, Depok 
7 M.Toto Suryaningtyas” Merunut Sejarah Konflik Partai GOLKAR,” Kompas.Com, 13 Januari 2016 
8 John W. Creswell,” Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,” SAGE 

Publication, Inc 2455, Teller Road Thousand Oaks, California 91320, 2014; hlm. 22 
9 Peter L Berger,”Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, LP3ES, Jakarta, 

1990, Reviewer 2 Desember 2021 



 

|55|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

melakukan penelitian. Keterlibatan peneliti dalam organisasi tentu sangat memudahkan 

akses data baik primer maupun sekunder. Kendala yang dihadapi peneliti adalah 

menghubungi para elite yang pernah merangkap jabatan menjadi elite di Partai GOLKAR 

sekaligus menjadi elite di level negara. Keterbatasan waktu karena kesibukan elite ini 

menjadi kendala yang dihadapi oleh peneliti. Selain itu ada elite GOLKAR yang terlibat 

langsung dalam peristiwa kontestasi sudah berpindah partai atau mendirikan partai baru 

seperti Surya Paloh, Prabowo Subijanto, Wiranto. Beberapa pelaku utama dalam 

kontestasi juga sudah meniggal dan mengalami sakit permanen. 

Untuk memperoleh data penelitian di lapangan dilakuan dengan teknik-teknik 

yang ditentukan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, studi literatur atau studi 

pustaka, wawancara mendalam (in-depth interview). Data-data yang diperoleh kemudian 

di buat klasifikasi sesuai kebutuhan dengan membuat kriteria data yang diperoleh. 

Selainjutnya data ini dianalisa secara diskriptif analitis sebagaimana metode penelitian 

kualitatif. 

I. Tipologi Elite, Pendekatan Higley 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite. Rasionalitas pemilihan teori 

didasari bahwa orang yang mempunyai ambisi politik biasanya masuk dan terlibat aktif 

dalam partai politik untuk meningkatkan level tipologi elitenya. Mulai dari rulling class, 

rulling elite hingga power elite dan menjadi kelompok oligarkhi. Mereka ini kata Higley 

digolongkan sebagai elite baik elite pemerintahan maupun elite non pemerintahan. Orang 

yang mampu mempengaruhi kebijakan politik secara teratur dan substanstif tanpa tekanan 

dari pihak manapun (Higley 2008). Elite adalah mereka yang mampu melakukan 

perubahan sosial didalam masyarakat (Schott,2008). 

Higley dalam karyanya “Elite Foundations of Liberal Democracy”10 pada 

prinsipnya menganalisa penyatuan elite. Dia membagi menjadi tiga bagian, penyebab para 

elite dapat menyatu. Pertama, Disunited Elite, yaitu elite yang tidak menyatu. Hal ini 

disebabkan integrasi structural dan konsensus nilai minimal pada komunikasi dan jaringan 

organisasi, yang tidak terajadi pada garis partisan dan elite secara komprehensif. Faksi 

partisan dan elite dari berbagai sektor saling tidak percaya, sering terlibat permusuhan 

dengan  menggunakan  kekerasan,  yang  menunjukkan  karakter  politics  as  war,  Kedua 

 
10 John Higley “Elite Foundations of Liberal Democracy” New York, Rowman Littlefield Publisher 

Publissher, 2006 hlm 14 
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menunjukkan karakter politics as war. Kedua, Ideologically United Elite, yang ditandai 

dengan adanya kesamaan profesi dan kesatuan ideologi pada hampir seluruh elite. 

Kelompok ini menghindari posisi berkonflik di depan publik, mereka menampilkan satu 

kesatuan kepemimpinan organisasi. Integrasi struktur ekstensif, yang ditunjukkan 

komunikasi dan pengaruh jaringan mencapai seluruh anggota organisasi dan biasanya 

tersentralisasi pada sejumlah kecil pemimpin melalui gerakan partai yang mereka pimpin. 

Konsesnsus nilai ektensif ditunjukkan dengan anggota elite menunjukkan tidak terdapat 

pertentangan pada setiap statement publik. Elite menunjukkan karakter yang monolitif dan 

setiap anggota mempercayai ideologi daripada tawar menawar atau perang elite. Ketiga, 

Consensually Elite, yang ditunjukkan dengan adanya overlapping dan saling mengunci 

jaringan pada seluruh faksi dan elite, dengan tidak satupun faksi atau elite menguasai 

jaringan. Konsesnsus nilai ditunjukkan dengan meski elite sering beroposisi terhadap satu 

kebijakan, mereka melakukan consensus dalam rangka menjaga institusi yang telah ada. 

Anggota elite dan faksi saling tidak percaya,mereka bekerjasama di saat terdapat isu yang 

eksplosif dan kompetisi bagi kekuasaan politik mempunyai ciri  tawar menawar. 

Berangkat dari difinisi elite yang disampaikan di atas, partai politik adalah 

kumpulan orang yang digolongkan sebagai elite. Tidak semua orang dapat mengelola 

apalagi mengendalikan partai politik. Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu 

kelompok yang terorgansasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai 

dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik 

dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan 

kebijaksnaan-kebijaksanaan mereka.11 

Hasil Dan Pembahasan 

a. Konflik Elite, Cermin Struktur Lemah 

Pasca lengsernya presiden Soeharto 21 Mei 1998, kekuatan elite dan basis politik 

GOLKAR mulai terlihat menyebar ke berbagai aktor. Muncul basis-basis politik baru 

yang dipimpin oleh elite GOLKAR terkemuka. Semula berpusat pada spektrum Cendana-

merujuk kediaman presiden Soeharto, perlahan-lahan kekuataan masing-masing elite 

dapat mewarnai pengambilan keputusan organisasi GOLKAR. Semua elite dan basis 

politik yang dimilikinya, mempunyai kesempatan dan peluan yang  sama  memperebutkan 

 

11 Miriam Budiarjo,’ Dasar-Dasar Ilmu Politik,” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.403 
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sumberdayaa kekuasaan dalam setiap kontestasi. Mereka saling berkompetisi, bahkan 

saling meniadakan dalam perebutan pengaruh. Hal ini terjadi karena kekuataan GOLKAR 

pasca Orde Baru, tak lagi bertumpu pada figur dan personifikasi personal kepada presiden 

Soeharto, melainkan berdasarkan program, system atau aturan main partai yang dinilai 

lebih demokratis dibanding zaman Orde Baru. Kekuatan system dan program ini pula, 

yang membedakan ciri khas GOLKAR dengan partai- partai lain yang kini sangat terasa 

menuju kekuataan tunggal, berdasarkan figure yang paling menonjol seperti Megawati 

Soekarno Putri di PDIP12, Prabowo Subijanto di Partai Gerindra13, Susilo Bambang 

Yudhoyono di Partai Demokrat14 dan Surya Paloh di Partai Nasdem15. 

Dari beberapa kali kontestasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) pasca Orde 

Baru, yang diselenggarakan lima tahun sekali, berujung pada konflik dan perpecahan 

partai. Elite yang kalah membentuk partai baru, sebagai ungkapan kekecewaan. 

Musyawarah Nasional (Munas) 1998 melahirkan Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) 

pimpinan Edi Sudrajat, Partai MKGR digawangi Mien Sugandi, Munas 2004 melahirkan 

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bentukan Wiranto, Partai Gerindra lahir ditangan 

Prabowo Subijanto, Munas 2009 melahirkan Partai Nasdem bentukan Surya Paloh. Pada 

era pemerintahan Joko Widodo, meski GOLKAR mengalami turbelensi begitu kuat, 

elitenya sadar untuk tidak mendirikan partai baru, dengan catatan Munas dilakukan secara 

demokratis, transparan dan berkeadilan. Namun penyelenggaraan Munas di Bali tahun 

2014 yang diselenggarakan Abu Rizal Bakri jauh dari komitmen ini. Ace Hasan salah satu 

penggagas Munas Ancol mengatakan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh Aburizal Bakri seperti tidak membuka ruang bagi munculnya kandidat 

calon ketua umum selain Dia, dipaksakan untuk melakukan aklamasi, larangan para calon 

ketua umum memasuki arena Munas di Bali.16 

 

 

 

12 AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 28 dan Pasal 15 menempatkan Ketua Umum DPP 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai kekuasaan sentral untuk menentukan jabatan-jabatan 
di partai dan pemerintahan 
13 AD/ART Partai Gerindra Pasal 19 Ketua Dewan Pembina mempunyai kekuasaaan yang cukup besar bisa 
menentukan jabatan di eksekutif partai 
14 AD/ART Partai Demokrat Pasal 20 memberikan kekuasaan penuh kepada Ketua Majelis Tinggi Partai 
untuk menetapkan kebijakan strategis partai seperti Pelaksana Tugas Ketua Umum, Kongres Luar Biasa dan 
lain sebagainya 
15 AD/ART Partai Nasdem Pasal 24 menempatkan Ketua Majelis Tinggi mempunyai kekuasaan yang 
besar dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem dipegang oleh Surya Paloh 
16 Ace Hasan S, Wawancara,29 November 2021 
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Jika dirunut awal mula konflik antara Kubu Munas Bali yang dimotori Aburizal 

Bakrie dan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono adalah siapa yang berhak 

mengendalikan partai dan bernegosiasi dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla. Konflik diawali terkait waktu pelaksanaan Munas, apakah diselenggarakan sesuai 

rekomendasi Munas Riau tahun 2009 yaitu Januari 2015 atau Oktober 2014 sesuai usia 

kepengurusan  Aburizal Bakrie yaitu lima tahun. Agung dan kelompoknya bersikukuh, 

bahwa karena kepemimpinan Aburizal dianggap gagal yaitu kalah dalam Pemilihan 

Presiden, maka sebaiknya Munas diadakan bulan Oktober 2014. Namun Aburizal menolak 

tuntutan ini, dengan dalih bahwa rekomendasi Munas Riau, Munas berikutnya diadakan 

pada Januari 2015. Dari perbedaan pandangan ini, kedua buku kemudian mengerahkan 

jaringannya masing-masing untuk bertarung di meja hukum dan arena politik. Di meja 

hukum, mereka saling menggugat pasca pemerintah melalui Menkumham mengesahkan 

kepengurusan Munas Ancol.17 Pertarungan lewat pengadilan ini, dilakukan sampai tigkat 

Mahakamah Agung. Sedangkan dalam wilayah politik, kedua kubu bertempur di arena 

parlemen dan Alat Kelengkapan Dewan. Konflik ini berlangsung dari bulan Oktober 2014 

– Mei 2016. 

Ditengah-tengah konflik, Generasi Muda Partai GOLKAR (GMPG) mendorong 

perlu adanya islah kedua kubu, agar GOLKAR terhdindar dari perpecahan dan kerusakan 

organisasi yang lebih parah. Konflik kali ini jika tak terkelola dengan baik bukan lagi 

melahirkan partai baru seperti yang sudah-sudah18, tapi akan membelah Partai Golkar 

menjadi dua kepengurusan. Perpecahan ini telah menganggu kader-kader Partai GOLKAR 

dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2015. Hal ini terbukti Partai GOLKAR hanya 

memenangkan kurang lebih 49 daerah dibawah PDIP 105 daerah, Gerindra 87 daerah, 

Nasdem 85 daerah, PAN 80 daerah, PKS 75 daerah, Demokrat 68 daerah, PKB 65 

daerah.19 Menurut Sosiolog Paulus Wirutomo, masyarakat itu dapat tertib, mealui dual 

proses, dengan mehgadirkan sruktur yang kuat. Struktur yang kuat dalam hal ini adalah 

peraturan perundang-undangan, paraturan organisasi, adat istiadat atau norma yang 

menjadi kesepakatan bersama. Struktur yang kuat, akan melahirkan budaya organisasi 

yang baik. Setiap orang yang terikat  dalam  struktur,  melalui  proses  yang panjang   akan  

 

17 Risalah Konflik, Arsip DPP Partai GOLKAR 2015, Jakarta 
18 Doli Kurni A, Mengembalikan Golkar Ke Hati Rakyat, Bekasi, Penjuru Ilmu, 2016 hlm. 6 - 7 

19 Network for Democracy and Electoral Integrity (NetGrit), 19 Juli 2018 
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melahirkan budaya dan perilaku sebagaimana diatur dalam struktur sosial.20 Ia akan 

menjadi embedded atau melekat pada setiap orang yang terikat kedalam struktur. 

Fenomena sosiologis di Partai GOLKAR ini menggambarkan bahwa struktur 

dalam hal ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi, belum 

mempu menjaga kohesifitas antar elite. Bisa juga, hal ini muncul karena pertama, 

pemahaman elite terhadap AD- ART berbeda-beda berdasarkan kepentingannya, sehingga 

menimbulkan perbedaan pandangan. Kedua, lemahnya kaderisasi dan penanaman ideologi 

Partai GOLKAR sehingga gagal, dalam melekatkan struktur pada setiap orang. Rapuhnya 

struktur ini, memunculkan pihak eksternal dalam hal ini negara, mudah melakukan 

intervensi. Dalam negara yang demokratis sejatinya, interaksi sosial antara negara dan 

masyarakat itu setara, masyarakat berdaya mengkoreksi kebijakan negara. Dengan 

demikian menurut sosiolog Ignas Kleden21 demokrasi tidak saja memberikan 

kepemimpinan kepada elite yang mempunyai hak istimewa, tetapi juga memberikan 

kepemimpinan yang sama kepada masyarakat biasa untuk mengawasi. 

b. Antara Moderasi Dan Intervensi Negara? 

Dalam studi ini, peneliti mengunakan konsep moderasi daripada menggunakan 

konsep intervensi mengenai campur tangan negara dalam konflik Partai GOLKAR. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi memiliki arti 

pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Sedangkan intervensi adalah 

campur tangan dalam perselisihan antar golongan. Alasan menggunakan konsep moderasi 

adalah, dalam konflik Partai GOLKAR negara tidak semena-mena karena merasa kuat, 

sehingga menyebabkan tidak adil dalam konflik Partai GOLKAR alias berpihak pada satu 

kelompok. Moderasi digunakan karena negara memiliki kepentingan, suksesnya semua 

program-program pemerintah. Maka agar konflik cepat berakhir, maka dicarikan formula 

yang dapat diterima kedua belah pihak. 

Moderasi yang dilakukan negara, paada konflik Partai GOLKAR terpaksa 

dilakukan, agar konflik itu tak menggangu jalannya roda pemerintahan. Negara tidak 

mengesahkan kedua kepengurusan yang dihasilkan Munas Bali dan Munas Ancol. Negara 

melalui aparatusnya yaitu Kementrian Hukum dan HAM, memperpanjang kepengurusan 

hasil Munas Riau tahun 2009. Itu atinya secara tersirat, kubu Aburuzal Bakrie dan Agung 

Laksono, diminta untuk melakukan islah.  Hal  ini  sebagaimana  diakui  oleh  Jusuf  Kalla 

 

20 Paulus Wirutomo, Wawancara 12 September 2021 
21 Ignas Kleden,” Masyarakat Versus Negara, Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara,” Kompas 

Media Nusntara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 1999, hlm, 3-9. 
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Pemerintah sengaja mengaktifkan kembali SK Kepengurusan Munas Riau tahun 2009 

meski jangka wktunya telah mati. Hal ini didukung oleh Keputusan Mahkamah Agung 

(MA) yang membatalkan dan mencabut SK Menkumham tentang Munas Ancol. Di lain 

pihak MA juga menolak pengesahan Munas Bali. Jusuf Kalla mengakui jika dirinya 

berperan seagai mediator yang dipercayai kedua belah pihak yang bertikai. Ia mengatakan 

konflik GOLKAR sebelum tahun 2015 terus berlanjut karena tidak ada proses mediasi. 

Sementara Menkumham Yasonna Laoly, menunjukkan peran pemerintah terkait dengan 

penerbitan perpanjangan SK Munas Riau agar kedua belah pihak dapat menggelar Munas 

islah yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Pengaktifan kembali kepengurusan 

hasil Munas Riau menunjukkan upaya negara yang jelas, karena mengaktifkan kembali 

SK kepengurusan partai politik yang telah habis masa berlakunya serta menganulir SK 

baru yang telah mengesahkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Hal ini pertama kali 

dilakukan pemerintah dalam melukan moderasi Partai GOLKAR. Titik terang bukti 

selanjutya adanya moderasi dari negara adalah diakui oleh Luhut Binsar Panjaitan Menteri 

Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dengan mengumpulkan 

para Ketua DPD Provinsi. Menurutnya sebagai representasi negara berkeinginan Partai 

GOLKAR tidak pecah. Ada kekhawatiran jika Partai GOLKAR terpecah akan tidak baik 

bagi demokrasi Indonesia. Dari catatatan Meutya,22 terdapat tiga faktor pemerintah turut 

campur tangan dalam meredakan konflik Partai GOLKAR. Pertama ada keinginan dari 

presiden Joko Widodo untuk merangkul seluruh partai politik, kedua presiden tidak ingin 

ada kegaduhan jika Partai GOLKAR pecah, ketiga, Luhut dan Jusuf Kalla adalah kader 

Partai GOLKAR sehingga mempunyai tanggungjawab untuk mneyelesaikan konflik. 

Bukti lain negara melakukan moderasi adalah dengan menginisiasi pembentukan 

tim 10, dalam rangka mempersiapkan Partai GOLKAR dapat ikut serta dalam Pilkada 

serentak tahun 2015. Negara melalui aparatusnya melakukan pendekatan kepada KPU, 

Bawaslu dan DPR agar mendukung ide ini. Tim 10 ini beranggotkana 5 orang dari kubu 

Aburizal Bakrie dan 5 orang dari kubu Agung Laksono. Tugas utama mereka adalah 

menyeleksi dan kemudian disepakati bersama, kader-kader dan kandidat yang 

menggunakan kendaraan Partai GOLKAR untuk maju dalam Pilkada serentak 2015. 

Seperti diakui Jusuf Kalla, jika Partai GOLKAR gagal dalam ikut serta dalam Pilkada 

serentak tahun 2015, maka ia sama halnya dengan organisasi masyarakat.  Pertanyaannya 

 

22 Meutya Viada Hafid”Jurnal Politik, Vol. 15, No 1, Juni 2018 LIPI, Jakarta, hlm 22-24 
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adalah, kenapa negara melakukan moderasi terhadap konflik Partai GOLKAR? 

Pemerintah sebagai penguasa politik mempunyai peranan dalam pelaksanaan pengelolaan 

konflik. Terdapat kepentingan pemerintah dalam rangka menjaga konflik GOLKAR tidak 

menganggu jalanya pemerintahan. Sebab GOLKAR memiliki suara kedua terbesar di 

parlemen, maka jika konflik berkepanjangan akan menganggu proses - proses politik di 

parlemen. Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa konflik GOLKAR telah merembet ke 

daerah-daerah, yang ujungnya menganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Konsep 

Higley tipologi elite yang menyatu berdasarkan konsensual, menemukan relevansinya. 

Elite GOLKAR secara sadar bersatu atas kepentingan bersama berdasar tawar menawar, 

dengan syarat yang telah disepakati yaitu mendukung pemerintah. Atas upaya ini, presiden 

Jokowi memberikan tempat kader GOLKAR di kabinet yaitu Airlangga Hartatrto sebagai 

Menteri Perindustrian. 

Dalam studi yang dilakukan oleh Aisah, (2021) mengenai peran negara dalam 

melakukan intervensi pada partai politik melalui peraturan perundang-undangan. Di era 

orde reformasi, melalui Undang-Undang No 2 tahun 1999, kemudian diubah menjadi UU 

Nomor 31 tahun 2002, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 2 tahun 2008 dan 

diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur tentang 

kemandirian partai politik dan demokrasi internal partai politik. Meski pengawasan 

fungsional dilakukan oleh KPU, Kemendagri bersifat administrasi dan pembubaran partai 

dilakukan sendiri dan Mahkamah Konstitusi, dalam prakteknya melalui Surat Keputusan 

Kemenkumham yang mengatur syah  tidaknya kepengurusan partai politik, pasal ini 

dijadikan alat negara untuk memilih kepengurusan parpol yang dianggap dapat 

bekerjsama dengan pemerintah. Kasus yang menimpa Aburisal Bakrie di GOLKAR dan 

PPP era Surya Dharma Ali mengonfirmasi peran pemerintah dalam mengintervensi partai 

politik. Dampak dari campur tangan pemerintah ini, mengakibatkan selain konflik yang 

berkepanjangan, juga mempercepat pemilihan ketua umum yang baru sesuai yang 

diinginkan pemerintah.23 

Penelitian ini menemukan hal yang berbeda yang ditemukan Aisah. Sebagaimana 

konsep elite dari Higley, elite menyatu secara konsesual, didahului proses tawar-menawar 

yang disepakati kedua  belah  pihak.  Kehadiran  negara  dalam  konflik  Partai  GOLKAR 

 

23 Aisah Putri Budiarti “Konflik Internal Partai Dan Intervensi Negara Di Era Reformasi, Intervensi Partai 

Politik Era Reformasi; Studi Kasus PPP dan GOLKAR tahun 2014-2016), dalam “Demokrasi Tanpa Demos, 

Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia, LP3ES, Jakarta 2021, hlm. 
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adalah sebagai mediator, maka penulis lebih suka menggunakan istilah moderasi. Didalam 

moderasi, diambil jalan tengah, sedangkan intervensi akan melahirkan luka, yaitu negara 

berpihak pada salah satu kubu. Dalam kasus Partai GOLKAR, kenyataan berbeda, negara 

melalui aparatusnya mencarikan jalan keluar. Jalan keluar itu bukan dari negara, tapi 

berdasaran konsesnsual sebagaimana konsep Higley. Seain itu, elite menyatu karena ada 

dorongan untuk menjaga agar organisasi tidak rusak dan mengalami kepunahaan. Secara 

sadar para elite yang konflik, mengakui bahwa konflik berkepanjangan akan merusak 

rumah yang membesarkan mereka. 

Kesimpulan 

Konflik Partai GOLKAR sejatinya disebabkan perebutan kendali partai. Elite yang 

dapat mengendalikan partai, maka dia akan menjadi elite pemerintahan, power elite. 

Dengan memperoleh posisi seperti itu, maka ia akan dengan mudah melakukan negosiasi 

dengan pemerintah yang berkuasa. Sejatinya, dukungan Agung Laksono dari kubu Munas 

Ancol, kepada pasangan Jokowi-JK sejak digelarnya Pilpres adalah tiket untuk menuju 

elite pemerintahan dan power elite. Tapi nyatanya, Aburizal Bakrie, tak rela jika kubu lain 

yang mendapatkan posisi tersebut. Maka dengan segala upaya yang dimiiliki, Aburizal 

Bakrie mengatur sedemikian rupa, sehingga ia tetap berkuasa dengan harapan dapat 

melakukan negosiasi dengan pemerintahan Jokowi-JK. Di dalam kacama pemerintah, 

konflik GOLKAR dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. GOLKAR adalah 

pemilik suara kedua seteleh PDIP di parlemen. Posisi yang strategis ini, memaksa 

pemerintah untuk melakukan moderasi, jalan tengah yang disepakati para pihak yang 

berkonflik. 

Dalam kontek konflik GOLKAR ini, konsep Higley elite menyatu secara 

konsensual, sebagai proses tawar menawar, yang difasilitasi negara. Secara teoritis, 

konsep Higley ini, perlu memasukkan fakor negara dan kepentingan bersama, yang 

menyebabkan elite menyatu. Ia tidak semata-mata pertarungan antar elite, dalam sebuah 

arena, tapi ada faktor di luar elite, yaitu negara yang bertindak seagai hakim yang adil. 

Dalam kacamata lain peran negara ini dianggap seagai sebuah intervensi. Namun peneliti 

menemukan bahwa peran negara dalam konflik Partai GOLKAR adalah langkah 

moderasi, sebagai sebuah proses tawar-menawar kepentingan yang kebetulan difasilitasi 

negara. Negara sangat berkepentingan konflik ini segera usai, karena jika berlanjut terus 

maka pemerintahan akan teganggu. Atas argument ini, maka negara meski dalam 
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posisi kuat, selalu berusaha ditengah, bersikap adil dalam mencari jalan kluar untuk 

menyatukan elite yang bekonflik melalui konsep moderasi negara. 
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