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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang memberikan 

kesehatan dan keafiatan sehingga kegiatan dan laporan ini dapat terselesaikan. Kegiatan ini 

merupakan ragkaian dari sebuah komitmen terhadap perbaikan dalam proses demokrasi di 

Indonesia terutama penguatan lembaga partai politik yang merupakan upaya negara dalam 

mengakaji perjalanan partai politik di era reformasi beserta tantangan dan capaiannya. 

Kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari program pemerintah untuk menciptakan 

partai politik yang kokoh, profesional dan mandiri sebagai amanah konstitusional dalam 

mewujudkan konsolidasi demokrasi sebagai tujuan oleh bangsa Indonesia pada Tahun 2025. 

Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai konsolidasi demokrasi adalah 

terciptanya partai politik yang sehat, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menjalankan 

fungsinya dengan baik. Kajian ini merupakan bagian dari upaya negara yang diharapkan akan 

dapat memungkinkan hal tersebut dapat terwujud.  

Dalam kajian ini, terlihat permasalahan-permasalahan yang dialami partai politik di 

era reformasi beserta dengan capaian dan tantangannya.  Kajian ini diharapkan dapat menjadi 

sebuah academic paper untuk berbagai elemen yang ada dalam rangka menuju konsolidasi 

demokrasi di Indonesia.   

Kegiatan ini tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan berbagai kelembagaan 

pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah berpartisipasi, serta para narasumber yang 

aktif memberikan saran dan masukan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas segala 

dukungan dan perhatian hingga kegiatan ini dapat terlaksana.  
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ABSTRAK 

 Penelitian ini berangkat dari rendahnya skor kinerja partai politik dalam Indeks 

Demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis 

mengenai permasalahan pokok yang dihadapi partai politik di era reformasi dengan 

sebelumnya memberikan latar belakang sejarah mengenai transformasi partai politik di 

Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan peluang 

partai politik serta mengidentifikasi berbagai upaya penguatan partai politik untuk menuju 

konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan ada tiga permasalahan yang dihadapi partai 

politik di era reformasi yaitu korupsi, politik uang, dan kegagalan representasi. Permasalahan 

lain yang muncul adalah mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pendanaan partai politik, 

dimana pemasukan dan pengeluaran partai politik sangat tidak seimbang sehingga 

memperbesar kemungkinan terjadinya korupsi. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang 

muncul kemudian dalam penguatan lembaga partai politik, tantangan tersebut adalah 

patronase, klientalisme, dan pengawasan kebijakan oleh pemerintah. 

 

Kata Kunci: partai politik, reformasi, pendanaan partai politik, hambatan dan peluang partai 

politik, konsolidasi demokrasi, korupsi, politik uang, representasi, patronase, klientalisme 
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ABSTRACT 

 This research is initially commenced because political parties get low score in 

Indonesian Democracy Index. As such, this paper tries to analyse as to the primary problems 

faced by political parties in the era of reformation with previously giving historical 

backgrounds regarding to political parties’ transformation in Indonesia. The main purpose of 

this research is to identify obstacles and opportunities so as to strengthening political parties 

towards consolidated democracy. The study finds that there are three main issues faced by 

political parties in reform era, which are corruption, money politics, and the failure of 

political representation. Other problems are about accountability, transparency, and political 

party funding, in which the income and the outlay of political parties are not balanced so that 

triggering the possibility of corruption. Subsequently, there are some challenges which later 

known in the effort of strengthening political parties, which are patronage, clientelism, and 

supervising policy by government. 

 

Key Words: political party, reformation, political party funding, obstacles and opportunities 

of political parties, consolidated democracy, corruption, money politics, representation, 

patronage, clientalism.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Partai politik merupakan salah satu elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang 

sehat dan subtantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam menentukan 

keterwakilan dan akuntabilitas politik. Partai politik memiliki peran sentral untuk menyalurkan 

aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara, atau 

dengan kata lain partai politik juga memainkan peran sebagai penghubung yang strategis antara 

pemerintah dengan warga negara. Selain itu peran fundamental lainnya yang dijalankan partai 

politik adalah karena secara formal hanya partai politik yang diakui dan diatur secara sah sebagai 

lembaga yang berfungsi menciptakan wakil rakyat di pemerintahan.1 

 Di Indonesia, partai politik menjadi signifikan sejak reformasi 1998 dan sejak 

diundangkannya paket Undang-Undang Politik tahun 1999. Meskipun reformasi termasuk 

menyentuh perubahan signifikan dalam sistem perwakilan dan partai politik, namun berbagai 

kajian menunjukkan kesenjangan antara peran ideal partai politik yang dituntut dalam reformasi 

dan kondisi empiris partai politik. Tidak jarang peneliti menunjukkan adanya keberlanjutan 

karakteristik partai politik dengan era sebelum reformasi dimana partai politik tidak memiliki 

platform ideologi yang jelas dan hanya mendasarkan diri pada praktek bagi-bagi kekuasaan demi 

kepentingannya sendiri, sehingga partai politik membentuk relasi kartel (Slater, 2004; Ambardi, 

2008) ataupun menjadi predator kekuasaan dalam demokrasi (Robison dan Hadiz, 2004). Kajian 

yang lebih baru melihat kegagalan partai politik lebih kepada permasalahan internal partai 

politik, terutama dalam hal pendanaan partai (Mietzner, 2013).  

 Mengingat pentingnya peran dari partai politik dan dalam upaya menguatkan momentum 

konsolidasi demokrasi Indonesia, pemerintah secara konsisten terus berupaya memperkuat 

                                                            

1 A. Malik Haramain dan M.F Nurhuda, Mengawal transisi: Refleksi atas pemantauan Pemilu 1999  (Jakarta: 
kerjasama dengan UNDP dan JAMPPI, 2000) Hlm.211 
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kelembagaan demokrasi, termasuk partai politik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019), salah satunya menyebutkan untuk memfasilitasi 

peningkatan peran partai politik serta mengamanatkan untuk melakukan perubahan UU Parpol 

untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, 

pengelolaan keuangan partai, dan juga pengaturan pembiayaan partai politik melalui 

APBN/APBD demi terciptanya partai politik yang sehat dan sebagai piranti dasar bangunan 

demokrasi itu sendiri. 

 Direktorat Politik dan Komunikasi, BAPPENAS, sebagai institusi pemerintah yang salah 

satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan 

nasional di bidang politik dan komunikasi, berinisiatif untuk melakukan “Tinjauan Peran Partai 

Politik dalam Demokrasi di Indonesia” yang tujuannya untuk mengidentifikasi kesenjangan 

dalam upaya penguatan partai politik dan hal-hal yang bisa mengisi kesenjangan tersebut. 

Pelaksanaan penguatan peran parpol ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab Ditjen Polilitik dan Pemerintahan Umum (Kemendagri), dan KPU, sebagai mitra kerja 

Ditpolkom. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyiapan 

perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan nasional di bidang politik dalam negeri, 

khususnya dalam penguatan kepartaian dan kepemiluan. 

 

B. Tujuan Kegiatan 

 Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari tinjauan penguatan peran partai politik, yaitu:  

(1)  Mengetahui hambatan dan peluang partai politik dan mengidentifikasi berbagai upaya 

penguatan partai politik beserta tantangan dan capaiannya. .  

(2)  Mengevaluasi ketepatan pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam penyusunan 

RKP 2017, terutama pada Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi. 

(3)   Menguatkan substansi keterpaduan Kegiatan Prioritas dan sasaran pada Prioritas 

Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Program Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi pada 

penyusunan RKP 2018. 
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 Hasil tinjauan ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dan masukan 

atau umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun berikutnya, 

khususnya untuk sub-bidang politik dalam negeri. Tujuan ini juga akan mendukung pencapaian 

IKU Ditpolkom yaitu “Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik dan komunikasi.”  

 Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Partai Politik, Kemendagri Ditjen 

Politik dan Pemerintahan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), donor dari dalam maupun luar 

negeri, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Masyarakat Luas.  

 

C. Ruang Lingkup 

 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, penelitian ini akan membatasi 

fokusnya pada hal-hal di seputar penguatan partai politik di Indonesia. Beranjak pada kondisi 

obyektif yang terjadi pada partai politik, baik secara internal dan eksternal, kami mempertajam 

kajian ini untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan penguatan partai politik dan, secara 

lebih spesisik, usulan-usulan penguatan yang dapat dilakukan pemerintah.  

 Kajian ini memfokuskan pada kepengurusan di tingkat pusat di masing-masing partai 

politik nasional di Jakarta. Kepengurusan Pusat menjadi fokus karena partai politik melakukan 

pengambilan keputusan di tingkat pusat. Hal ini menunjukkan karakter partai politik yang masih 

tersentralisir di pusat. Kajian ini juga akan melihat dinamika partai politik di tingkat daerah 

dengan memasukkan parpol di wilayah provinsi (Dewan Pengurus Daerah), yakni Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta). DI Yogyakarta dipilih berdasarkan karakternya yang 

tercatat dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan adalah daerah kedua setelah 

Jakarta yang memiliki skor IDI tertinggi (skor 83.19). Selama tiga tahun terakhir, DI Yogyakarta 

menunjukkan konsistensinya dalam tiga aspek demokrasi yang masuk di dalam indikator IDI, 

yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.  
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 Dari dua wilayah yang dipilih tersebut, nasional (Jakarta) dan Yogyakarta, kami 

mengumpulkan dan menganalisis informasi dari beberapa partai politik yang terwakili di DPR 

RI. Partai tersebut adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan 

Karya, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiga partai politik ini dipilih berdasarkan 

sebaran konstituennya yang dominan di beberapa daerah di Indonesia.  PDIP merupakan partai 

peraih suara terbesar pada pemilu 2014 yang lalu dengan 23.681.471 suara (18,95%), dan 

konstituen terbesarnya berasal dari wilayah Jawa dan Bali. Partai Golkar meraih suara terbanyak 

kedua sebesar 18.432.312 suara (14.75%) dengan sebaran yang lebih luas di berbagai wilayah di 

Indonesia termasuk wilayah timur (Sulawesi, Kalimantan). Partai ini juga diuntungkan dengan 

keberadaannya yang jauh lebih lama dan mendominasi di masa pemerintahan Soeharto (1966-

1998). Sementara itu PKB dipilih juga karena merupakan partai yang berafiliasi pada agama 

(Islam) dan memiliki basis akar rumput yang kuat di wilayah pesantren tradisional terutama di 

Jawa timur. Diantara beberapa partai islam yang ada di Indonesia, PKB merupakan partai islam 

yang mengalami kenaikan jumlah suara yang cukup signifikan dibanding dengan partai islam 

lain, yang cendrung stagnan atau tidak naik secara signifikan. Pada tahun 2009, PKB mendapat 

suara sebesar 5.146.122 (4,98%). Sedangkan pada pemilu tahun 2014, jumlah suara PKB naik 

menjadi 11.298.957 (9,04%), atau secara presentase jumlah suara naik sebesar 4,06%. (KPU, 

Republik Indonesia) 

 

D. Keluaran  

Hasil dari kegiatan tinjauan ini adalah laporan hasil evaluasi terhadap penguatan peran 

parpol selama ini. BAPPENAS akan menggunakan laporan tinjauan ini untuk:  

a. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan 

penganggaran tahun-tahun berikutnya, khususnya pada sub-bidang politik dalam negeri. 

b. Masukan berkenaan dengan efektifitas program/kegiatan dalam mencapai target/sasaran 

pembangunan khususnya sub-bidang politik dalam negeri, sebagaimana diamanatkan oleh 

RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015.  
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E. Metodologi 

 Tinjauan ini merupakan asesmen atau penilaian dan analisis terhadap situasi penguatan 

parpol yang dilakukan oleh BAPPENAS sebagai upaya memformulasi rekomendasi kebijakan 

terutama bagi Pemerintah. Informasi yang dikumpulkan untuk kebutuhan ini bersifat kualitatif 

melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan 

dan menganalisis serta menyajikan data yang dapat menggambarkan situasi secara detail dan 

eksploratif. Tim peneliti mengumpulkan data kualitatif melalui berbagai sumber primer dan 

sekunder. Penelitian kualitatif memiliki kelebihan dalam memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan suatu proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.2 Informasi dan relasi yang terbangun 

menjadi keuntungan bagi analisis dan hasil kajian ini.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam yakni data 

primer dan sekunder. Tim peneliti mengumpulkan data primer dengan wawancara mendalam dan 

focused group discussion (FGD). Untuk metode wawancara ini, informan utamanya adalah 

pengurus Partai Politik, baik di tingkat nasional maupun daerah (pengurus di Dewan Pengurus 

Pusat—DPP—dan Dewan Pengurus Daerah --DPD--dalam hal ini Yogyakarta). Selain itu, tim 

juga melakukan wawancara terhadap beberapa peneliti atau akademisi untuk mendapatkan 

masukan atas peran ideal partai politik dan kesenjangan yang ada, serta bagaimana mengisi 

kesenjangan tersebut. Selanjutnya, tim juga melakukan FGD untuk rekonsiliasi data, serta 

mengklarifikasi informasi mengenai capaian penguatan peran parpol. Informan dan narasumber 

yang akan dilibatkan dalam FGD ini termasuk peneliti dan ahli yang fokus kajiannya terhadap 

partai politik, dan pengurus/kader parpol. Narasumber ini termasuk dari perwakilan lembaga 

riset, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta otoritas pemerintahan terkait. Sepanjang 
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pengumpulan data, tim melakukan dua kali FGD, masing-masing di Jakarta dan Yogyakarta 

(daftar narasumber terlampir). 

Sedangkan tim peneliti mendapatkan data sekunder dari beberapa laporan penelitian, 

buku-buku, skripsi, tesis, makalah atau karya tulis yang relevan dengan materi penelitian. Selain 

itu sumber data sekunder lainnya adalah dokumen-dokumen perencanaan nasional, renstra dan 

renja kementerian lembaga Kemendagri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dokumen- 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga parpol serta dokumen terkait lainnya. 

G. Analisis Data 

 Untuk menganalisis data, tim menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola 

pendekatan induktif. Analisis ini berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari tahap 

pengumpulan data dengan tujuan untuk mendeskripsikan keadaan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi. 

H. Pelaksana Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan tinjauan ini dilakukan secara swakelola dan berkoordinasi dengan 

K/L mitra kerja Direktorat Politik dan Komunikasi. Penanggung jawab dari kegiatan review ini 

adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dengan  masa  tugas  12  (dua 

belas) bulan. Tim pelaksana kegiatan beranggotakan pejabat eselon II kebawah dari Direktorat 

Politik dan Komunikasi, dan lintas direktorat dengan masa tugas 12 bulan, serta melibatkan K/L 

mitra direktorat dengan masa tugas 5 (lima) bulan. Tugas dari Tim Pelaksana kegiatan reviu 

dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Melakukan pemetaan dan menyusun indikator tinjauan penguatan peran parpol 

2) Mengumpulkan data dan informasi mengenai capaian pelaksanaan program/kegiatan terkait 

penguatan peran parpol 

3) Melakukan pertemuan koordinasi/konsinyasi/FGD dan lain-lain, dengan mitra kerja untuk 

rekonsiliasi data, serta klarifikasi informasi capaian pelaksanaan penguatan peran parpol 
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4) Observasi/kunjungan lapangan ke beberapa daerah/lokasi pelaksanaan kegiatan yang di 

anggap perlu; 

5) Menyusun laporan reviu beserta rekomendasinya. 

Selain melibatkan pejabat dan staf di lingkungan Bappenas maupun K/L mitra, kegiatan 

tinjauan ini juga melibatkan 1 (satu) orang tenaga konsultan/tenaga ahli, Sri Lestari 

Wahyuningroem dan asisten peneliti Miftah Khairi Amrillah dari Departemen Ilmu Politik 

Universitas Indonesia. 
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BAB II: PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL: KERANGKA 

KONSEP DAN PERKEMBANGAN DI INDONESIA 

 

Dalam bab ini akan kami uraikan kerangka konseptual terkait partai politik, dan 

perjalanan partai politik di Indonesia serta perannya dalam demokrasi keterwakilan sebagaimana 

yang dianut Indonesia saat ini. Sebagai sebuah kerangka, hal-hal yang dibahas dalam bab ini 

akan bermanfaat dalam analisis terhadap kinerja partai politik yang lebih lanjut akan dibahas di 

bab IV.  

Bab ini akan menunjukkan bahwa tipologi dan peran partai politik di Indonesia tidak 

pernah statis, melainkan selalu berkembang atau bertransformasi. Partai politik di Indonesia 

awalnya adalah alat perjuangan rakyat, kemudian terjadi pergeseran peran partai politik dalam 

perjalanan bangsa ini, dan era baru demokrasi menuntut partai politik untuk berperan lebih 

efektif dan strategis untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. 

Secara sistematis, pembahasan dalam bab ini terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama 

menjabarkan kerangka konsep yang menjelaskan peran dan beberapa tipologi partai politik 

dalam rejim demokrasi elektoral. Bagian kedua akan melihat kembali kemunculan, 

perkembangan dan transformasi partai politik dari era sebelum kemerdekaan hingga hari ini. 

Bagian ketiga, secara lebih kontekstual kami akan melihat kinerja partai politik di Indonesia dari 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai pintu masuk untuk bab selanjutnya yang secara lebih 

detil akan melihat aspek-aspek kinerja partai politik saat ini.  

A. Peran Partai Politik dan Tipologinya 

Demokrasi modern tidak bisa lepas dari peran partai politik sebagai bentuk organisasi 

politik yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik memastikan 

keterlibatan masyarakat dan akomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat luas dalam 

kebijakan yang nantinya akan kembali ke masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Peran 

signifikan partai politik tidak lepas dari sejarah demokrasi modern yang menekankan pada 
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perwakilan. Partai politik mendapat mandate kosntitusional untuk mengajukan calon-calon wakil 

rakyat baik di legislatif maupun eksekutif. Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan 

kelompok masyarakat sipil, partai politik memiliki peran sentral yang mencakup dua dimensi 

(Meyer, 2012: 28). Kedua dimensi ini adalah: pertama, partai politik mengagregasikan 

kepentingan dan aspirasi masyarakat lalu mentransformasikannya menjadi agenda yang akan 

membentuk platform dalam Pemilu. Platform ini harus bisa menarik minat dan kepercayaan 

orang banyak agar partai mendapat kursi banyak di parlemen untuk mempengaruhi pembuatan 

kebijakan. Kedua, partai politik merupakan satu-satunya pihak yang dapat menterjemahkan 

kepentingan dan nilai-nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. 

 Dalam perjalanannya, partai politik berkembang dengan beberapa tipologi. Literatur 

dalam ilmu politik secara umum membagi tipologi ini ke dalam tiga: (1) partai elit (elite party), 

yakni partai yang dibentuk dan merepresentasikan kepentingan kelompok elit (di masa lalu 

adalah bangsawan); (2) partai massa (mass party), yang dibentuk oleh kelompok masyarakat 

untuk mengaspirasikan kepentingan masyarakat di akar rumput (grassroot). Kedua tipe partai 

politik ini merepresentasikan dua nilai yang berbeda. Partai elit umumnya menganut nilai-nilai 

lama (konservatif dan liberal), sedangkan partai massa menganut nilai-nilai baru (sosialisme dan 

komunis). Pasca perang dunia kedua, yang kemudian dilanjutkan lebih signifikan lagi setelah 

perang dingin berakhir, dua ideologi ini tidak lagi menjadi dominan satu sama lain di masyarakat 

sehingga dua ideologi kontras ini sudah mulai jarang dijadikan platform untuk menarik 

dukungan pemilih oleh partai-partai politik. Dari konteks ini kemudian muncul satu tipologi baru 

yang biasanya disebut dengan (3) catch-all party, atau partai lintas kelompok.3 Partai lintas 

kelompok ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan dalam 

kehidupan sehari-hari yang lebih memajukan pilihan rasional daripada ideologi yang klasik. Isu-

isu dan kepentingan berkembang secara majemuk, dan partai politik ada dalam posisi untuk 

                                                            

3 Lihat lebih lanjut Otto Kirchheimer, “Transformasi Sistem‐sistem Kepartaian Eropa Barat”, dalam Ichlasul Amal, 
Teori‐Teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1988, halaman 71‐90.  
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mengakomodir kemajemukan tersebut jika ingin memenangkan kekuasaan. Karenanya, ciri khas 

partai ini adalah inklusifitas, pluralis, nonsectarian, dan nondiskriminatif.4 

 Literatur kontemporer dalam ilmu politik menelaah perkembangan lain dari karakter dan 

tipologi partai politik di abad ke 21. Richard Gunter and Larry Diamond (2003), mengkritisi 

tipologi partai politik di atas, Menurut mereka, tipologi tersebut merepresentasikan 

perkembangan partai politik di Eropa Barat, tapi tidadk bisa diaplikasikan untuk melihat 

perkembangan partai politik di wilayah lain di dunia, termasuk Asia Tenggara. Gunther dan 

Diamond membagi partai politik berdasarkan tiga kriteria. Yang pertama adalah sifat dari 

keorganisasian partai, yang kedua adalah orientasi atau komitmen pragmatik partai, dan yang 

terakhir adalah norma perilaku partai, apakah ia partai yang toleran atau justru proto-hegemonik 

dan tidak terlalu loyal atau bahkan anti dengan aturan demokrasi yang mengedepankan 

keberagaman (Gunther dan Diamond, 2003: 5). Dari tiga keriteria itu, secara lebih kompleks 

Gunther dan Diamond membangun lima pengelompokan atau yang mereka istilahkan dengan 

genus5, yakni: partai yang berdasarkan pada kekuatan elit (elite-based party), berdasarkan pada 

kekuatan massa (mass-based party), berdasarkan pada etnisitas (ethnicity-based party), 

berdasarkan kekuatan elektoral (electoralist party), dan berdasarkan pada kekuatan gerakan 

(movement party). 

Dari kelima keluarga (genus) ini, Gunther dan Diamond membagi lagi dalam beberapa 

tipe atau spesies (jenis). Naninggolan (2016) membantu mengelompokkan spesies ini dalam 

table berikut: 

  

                                                            

4 Riswandha Imawan, 2004, dikutip dalam Junaidi et,al (2011: 23). 

5Meminjam istilah atau penyebutan keluarga dalam Biologi. 



11 

 

Tabel 1 

Tipologi Partai Politik Versi Gunther dan Diamond (2003) 

Genus Spesies 

Partai elit Partai Lokal 

Partai Klientelistik 

Partai Massa Partai Denominasi 

Partai Fundamentalisme Agama 

Partai Pluralis-Nasionalis 

Partai Massa berbasis Kelas 

Partai Leninis 

Partai Etnisitas Partai Etnis 

Partai Kongres 

Partai Elektoral Partai Personal 

Partai Lintas Kelompok (Catch-All Party) 

Partai Programatik 

Partai Gerakan Libertarian-Kiri 

Partai Ekstrim Kanan 

Sumber: Diolah kembali dari Nainggolan (2016: 13), Gunther dan Diamond (2003). 

 Untuk konteks Indonesia, tipologi partai ini tidak mutlak bisa diterapkan. Beberapa 

spesies bisa masuk pada genus yang berbeda, atau bahkan ada bentuk-bentuk genus lain yang 

tidak tercatat dalam kategorisasi ini. Misalnya saja, politik aliran yang diidentifikasi Clifford 

Geertz (1960) yang mendominasi partai-partai politik di era kepeminpinan Soekarno, terutama 

dalam periode tahun 1955 hingga 1965. Partai aliran ini memiliki tiga spesies, yakni santri, 

abangan, dan priyayi. Meskipun selama Orde Baru rejim Soeharto mengupayakan penghapusan 

aliran-aliran ini, namun beberapa studi masih melihat adanya keberlanjutan, atau minimal upaya 
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mengidentifikasikan lagi, partai politik pasca 1998 dengan partai aliran di era 1955 ini (Ufen, 

2006; Ratnawati dan Haris, 2008; Mietzner, 2008).  

 Sementara itu, paparan partai politik Indonesia yang dianalisis oleh KOMPAS 

menyimpulkan bahwa sebagian partai politik masuk dalam genus partai elit (elite-based parties) 

dan partai electoral (electoralist parties) (Nainggolan, 2016: 13). Partai elit memiliki struktur 

organisasi yang tidak kuat, dan cenderung mengandalkan kekuatan elit bersama kelompoknya 

dalam satuan wilayah tertentu. Hubungan patron-klien sangat kental, dan partai-partai ini tidak 

memiliki platform ideologi yang jelas, Sementara itu, partai elektoral juga tidak memiliki 

struktur organisasi yang kuat. Namun, partai jenis ini menyandarkan kekuatan tokohnya dalam 

upaya penguasaan massa pemilihnya (personalistic parties). Partai ini kemudian menjadi 

kendaraan yang dibangun untuk mengantarkan individu tertentu menjadi penguasa. Disamping 

itu, ada juga partai politik yang masuk dalam genus partai elektoral yang bersifat lintas 

kelompok (catch-all parties). Partai ini bersifat plural dan moderat yang berupaya menghimpun 

sebanyak mungkin kelompok-kelompok sosial (Nainggolan, 2016 : 13-15). Pengecualian 

diberikan kepada PKS, yang dalam tipologi ini masuk dalam genus partai massa (mass-based 

parties) terutama jenis hybrid antara partai fundamentalis agama (fundamentalist-religious 

parties) dan partai denominasi (denominational parties), dengan kecenderungan klientalisme dan 

pragmatism di dalam penentuan kandidat politik (Tomsa, 2013; Nainggolan, 2016 : 13).  

B. Perkembangan Partai Politik di Indonesia 

 Perjalanan partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri mengalami pasang surut dari 

masa ke masa. Dalam konteks Indonesia, pada awalnya partai politik didirikan sebagai alat 

perjuangan melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Partai politik di Indonesia 

baru mulai tumbuh subur ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Maklumat Wakil 

Presiden Republik Indonesia No. X yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta pada tanggal 3 November 

1945 dan merupakan usulan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi tonggak 

sejarah mengenai mulai berkembangnya partai politik di Indonesia. Isi dari maklumat ini adalah 

untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia membentuk partai 

politik. 
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 Dalam perjalanannya, partai politik di Indonesia tumbuh dalam peralihan-peralihan rejim 

dan ikut pula bertransformasi. Daniel Dhakidae (1999) membagi perjalanan partai politik 

Indonesia dalam empat pengelompokan generasi. Generasi pertama adalah sebelum 

kemerdekaan, dari mulai kemunculan gerakan resistensi kaum Tionghoa Tiong Hoa Hwee Koan 

tahun 1900 hingga kemunculan PKI dan PNI yang kesemuanya mengusung nasionalisme. 

Generasi kedua diwarnai dengan kemunculan partai-partai dengan ideologi masing-masing, 

seperti keagamaan, kedaerahan, hingga kebangsaan. Lima aliran ideologi utama yang 

dikelompokkan oleh Herbert Feith dan Lance Castles (1988) adalah komunisme, nasionalisme 

radikal, sosialisme demokrat, tradisionalisme Jawa, dan Islam. Generasi ketiga kepartaian 

berlangsung selama pemerintahan Soeharto dimana Partai Golkar menjadi partai tunggal yang 

mendukung garis kebijakan rejim selama lebih dari 30 tahun. Terakhir, generasi keempat yang 

dimulai sejak jatuhnya Orde Baru, melahirkan ratusan partai-partai baru yang memiliki karakter 

berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam bagian-bagian berikut, kami akan merinci 

perkembangan partai-partai politik dan perannya di Indonesia. Kami tidak membahas periodisasi 

sebelum kemerdekaan, mengingat tujuan awal untuk melihat transformasi kepartaian di 

Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini. 

Partai Politik Pasca Kemerdekaan hingga 1966 

 Menurut catatan George Mc. T. Cahin dalam Hafied Cangara (2011), pada bulan 

desember tahun 1945, sudah ada sekitar 35 partai politik berdasarkan kedaerahan, agama, dan 

Ideologi yang terbentuk, namun hanya 10 partai yang diresmikan oleh pemerintah pada saat itu. 

Kesepuluh partai tersebut adalah Partai Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh 

Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat 

Sosialis, Partai Katolik Republik Indonesia, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, dan Partai 

Nasional Indonesia (Hafied Cangara, 2011). Pada masa-masa ini belum banyak yang bisa 

dilakukan oleh partai politik karena pemerintah masih pada tahap mempertahankan 

kemerdekaan, sehingga belum ada produk undang-undang yang dihasilkan. Sebagai gantinya 

KNIP diusulkan agar diberi hak legislatif selama MPR dan DPR belum terbentuk (Ismanto dkk., 

2004)   
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 Selanjutnya  barulah melalui undang-undang No. 7 tahun 1953 tentang partai politik dan 

persyaratan untuk mengikuti pemilu umum, pemerintah merencanakan untuk menggelar 

pemilihan umum pertama kalinya pada tahun 1955. Pemilu ini digelar dalam 2 tahap untuk 

memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Pemilu ini merupakan pemilu demokratis 

pertama sejak kemerdekaan Indonesia diadakan, namun berujung pada ketidakstabilan politik 

sehingga di periode-periode berikutnya peran partai politik tidak lagi dibebaskan dalam model 

demokrasi. Pemilu 1955 diikuti oleh tidak kurang dari 100 partai politik dengan model Pemilu 

proporsional. Dari jumlah tersebut, hanya 28 partai politik yang mendapatkan tempat di DPR. Di 

bawah adalah table peserta Pemilu yang dimaksud:  

Tabel 2 

Daftar Nama-nama Partai Politik dan Jumlah Perolehan Suara Serta Kursi pada Pemilu 

Tahun 1955 

No Partai/Utusan Perolehan Suara Presentase (%) Jumlah Kursi 

1 PNI 8.434.653 22.3 57 

2 Masyumi 7.903.886 20.9 57 

3 Nahdlatul Ulama 6.955.141 18.4 45 

4 PKI 6.176.914 16.4 39 

5 Partai Serikat Islam 

Indonesia 

1.091.160 2.9 8 

6 Partai Kristen Indonesia 1.003.325 2.6 8 

7 Partai Katolik 770.740 2.0 6 

8 Partai Sosialis Indonesia 751.191 2.0 5 

9 Ikatan Pendukung 

Kemerdekaan Indonesia 

541.306 1.4 4 

10 Pergerakan tarbiyah 

Islamiyah 

483.014 1.3 4 

11 Partai Rakyat Nasional 242.145 0.6 2 

12 Partai Buruh 224.167 0.6 2 
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13 Gerakan Pembela 

Pancasila 

219.985 0.6 2 

14 Partai Rakyat Indonesia 206.261 0.5 2 

15 Persatuan Pegawai Polisi 

Republik Indonesia 

200.419 0.5 2 

16 Partai Murba 199.588 0.5 2 

17 Baperki  0.5 1 

18 Persatuan Indonesia 

Raya 

178.481 0.5 1 

19 Gerinda 154.792 0.4 1 

20 Persatuan Rakyat 

Marhaen Indonesia 

149.287 0.4 1 

21 Pesatuan Daya 146.054 0.4 1 

22 PIR Hazairin 114.644 0.3 1 

23 Partai Politik Tarekat 

Islam 

85.131 0.2 1 

24 AKUI 81.454 0.2 1 

25 Partai Rakyat Desa 77.919 0.2 1 

26 Partai Republik Rakyat 

Indonesia Merdeka 

72.523 0.2 1 

27 Angkatan Comunis 

Muda ( Acoma) 

64.514 0.2 1 

28 R. Soedjono 

Prawirosudarso 

53.305 0.1 1 

29 Lain-lain 1.022.433 2.71 - 

 Jumlah Suara Sah dan 

Presentase Kursi 

37.785.299 100.00 257 

Sumber: Hafied Cangara. Komunikasi Politik: Konsep Teori, dan Strategi 
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 Dari tabel di atas, empat partai politik yang terbesar perolehan suaranya adalah Partai 

Nasional Indonesia (PNI), Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nahdlatul Ulama 

(NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Geertz (1960) membagi partai-partai politik ini 

dalam tiga aliran yakni abangan (termasuk PKI dan sebagian PNI), santri (termasuk Masyumi 

dan NU), serta priyayi (PNI). Sementara itu, kebanyakan literature (misalnya Emerson, 1976) 

mengkategorikan pembagian ideologi partai politik masa itu ke dalam dua: Islam dan nasionalis. 

Sistem parlementer yang baru pertama kali diperkenalkan ini pada akhirnya tidak mampu, dan 

malah memperburuk, situasi krisis ekonomi dan politik pada masa itu, terutama karena konflik 

kepentingan golongan dan aliran, sehingga partai-partai pada masa itu tidak dapat menjalankan 

fungsi legislatif sebagaimana mestinya. Kekacauan ini pada akhirnya memaksa Soekarno 

mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, yang berisikan: (1) kembali ke undang-undang dasar 1945, (2) 

membubarkan DPR dan Konstituante (3) Membentuk DPRS. Dekrit 5 Juli inipun memicu 

kontroversi dari para tokoh pada saat itu. Tekanan dari Presiden Soekarno dan militer Indonesia 

membuat demokrasi tidak berjalan dan sesudahnya Indonesia memasuki masa pemerintahan 

otoritarian pertama di masa Soekarno (Demokrasi Terpimpin) lalu Soeharto di era Orde Baru 

(Ratnawati dan Haris, 2008: 3). 

Partai Politik dalam Bingkai Orde Baru 

 Sejak periode Demokrasi Terpimpin di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, partai 

politik mulai diintegrasikan. Soeharto melanjutkan dengan memfusikan partai-partai politik pada 

tahun 1973 ke dalam tiga: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai-

partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari partai nasionalis dan 

beraliran Kristen, dan Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah sekaligus kendaraan 

politik bagi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. PKI dibubarkan 

pada tahun sebelumnya, menyusul tuduhan adanya pemberontakan oleh komunis dengan 

terbunuhnya 7 perwira tinggi dan menengah pada tanggal 1 Oktober 1965. Partai Golkar juga 

menjadi kendaraan politik berkumpulnya elemen tentara Indonesia, birokrasi, dan jaringan 

pengusaha yang berpatron pada rejim Orde Baru. Demokrasi lewat partai politik bukan 

merupakan pilihan pada masa itu, karena dianggap melemahkan modernisasi, sebagaimana yang 

ditekankan oleh militer maupun akademisi teknokrat. Inilah masa-masa dimana stabilitas politik 



17 

 

dan pembangunan ekonomi berjalan beriringan dan dipercaya oleh rejim sebagai solusi atas 

ketidakstabilan di Indonesia (Liddle, 1973). Partai politik tidak berperan banyak, kecuali Golkar 

yang selalu dimenangkan oleh Negara untuk memberi kesan demokrasi berjalan di Indonesia. 

Pemilu-pemilu pada masa Orde Baru memiliki karakter khas: tidak adil dan transparan, 

mobilisasi besar-besaran kekuatan Golkar, dan komisi pemilihan didominasi oleh orang-orang 

yang ditunjuk oleh pemerintah (Haris, 2004). 

 Dalam masa Orde Baru pemerintah menghilangkan ideologi-ideologi dengan Pancasila. 

Artinya menggunakan sistem politik yang lebih sederhana dengan menjadikan pancasila sebagai 

asas tunggal dan memberi peranan dwi fungsi ABRI. Pada awal pemerintahan orde baru, salah 

satu prioritas pemerintah saat itu adalah melaksakan pemilihan umum pada tahun 1971. Pemilu 

yang dilaksanakan pada 3 Juli tahun 1971 ini diikuti oleh 10 partai politik dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Daftar Nama-nama Partai Politik dan Jumlah Kursi pada Pemilu Tahun 1971 

No Partai Jumlah Kursi % 

1 Partai Katolik 3 1.11 

2 Partai serikat Islam Indonesia 10 2.39 

3 Nahdlatul Ulama 58 18.67 

4 Partai Muslimin Indonesia 24 7.36 

5 Golongan karya 227 62.8 

6 Partai Kristen Indonesia 7 1.34 

7 Partai Murba - - 

8 PNI 10 2.39 

9 Partai Islam (Perti) - - 

10 Ikatan Pendukung Kemerdekaan 

Indonesia 

- - 

Sumber: Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Golongan Karya meraih suara paling dominan, jauh 

melebihi partai yang lain. Kristalisasi suara parpol sesudah pemilu 1971, membuat MPR yang 

mayoritas berasal dari Golongan Karya, menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak 

sehingga partai tidak berorientasi pada ideologi politik, tetapi pada politik pembangunan. 

Presiden Suharto juga bersikeras melaksanakan perombakan tersebut. Pada akhirnya 

pemerintahan Soeharto menyederhanakan partai-partai politik dengan mengeluarkan undang-

undang No. 4 tahun 1975. Hasil fusi dari 10 partai politik akhirnya menjadi 2 partai politik dan 1 

Golongan Karya. Ketiga kekuatan politik itu adalah: 

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

 Pada tanggal 5 Januari 1973 terbentuk Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan 

fusi dari partai-partai beraliran islam seperti NU, Pamusi, PSII, dan Perti. Ketika itu partai-partai 

Islam berusaha menggunakan nama dengan label Islam untuk partai dari fusi, tetapi ada imbauan 

dari pemerintah Orde Baru agar tidak menggunakannya, sehingga yang muncul kemudian adalah 

nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian PPP lahir sebagai hasil fusi dari 

partai-partai Islam pada awal 1973. 

2. Golongan Karya (Golkar) 

 Pengorganisasian Golkar secara teratur dimulai sejak tahun 1960 dengan dipelopori 

ABRI khususnya ABRI-AD. Secara eksplisit organisasi ini lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 

dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), dengan tujuan semula untuk 

mengimbangi dominasi ekspansi kekuasaan politik PKI, serta untuk menjaga keutuhan eksistensi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Jadi semula Golkar merupakan organisasi yang dipakai untuk mengimbangi kekuatan politik PKI 

pada tahun1960-an, yang kemudian terus berkembang hingga saat ini, di mana fungsi Golkar 

sama seperti partai politik. Pada awalnya Golkar merupakan fusi dari organisasi masyarakat 

seperti SOKSI, Kosgoro, Korpri, Kekaryaan ABRI, PGRI, Organisasi Pemuda Panca Marga dan 

sebagainya. 
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3. Partai Demokrasi Indonesia 

  Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973. Pembentukan 

PDI sebagai hasil fusi dari lima partai politik yang berpaham Nasionalisme, Marhaenisme, 

Sosialisme, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kelima partai politik yang berfusi menjadi 

PDI adalah PNI, TPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik. Dalam sejarah sebagai 

organisasi sosial politik, PDI sering berhadapan dengan masalah pertentangan/konflik di 

kalangan pemimpinnya. Pada hakikatnya potensi konflik hanya salah satu masalah yang 

dihadapi PDI. Sejumlah masalah yang lain juga dihadapi, seperti masalah identitas partai 

(khususnya sejak Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal), masalah kemandirian, demokratis 

di tubuh partai, dan masalah rekruitasi. 

 Dengan restrukturisasi partai politik ini, rezim Soeharto memiliki peluang untuk 

mengintervensi kepartaian. Pemerintah tidak mengizinkan partai politik untuk bersikap oposisi 

terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Maka dari itu posisi Soeharto cukup aman dalam 

menjalankan pemerintahan, terutama karena adanya unsur ABRI didalamnya. Oleh karena itu, 

hasil pemilu-pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru bisa ditebak, dimana pemenangnya adalah 

Golongan Karya. Berikut ini merupakan tabel perolehan kursi pada pemilihan umum masa Orde 

Baru: 

Tabel 4 Presentase dan Perolehan Kursi pada Pemilu-Pemilu Orde Baru 

Tahun Pemilu PPP Golkar PDI 

1977 99 (29,9%) 232 (62,11%) 29 (8,60%) 

1982 94 (26,11%) 242 (67,22%) 24 (6,67%) 

1987 61 (15,9%) 299 (73,20%) 40 (10,70%) 

1992 62 (17,00%) 282 (68,00%) 56 (15,00%) 

1997 - - - 

Sumber : KPU 
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 Kemenangan Golkar pada pemilu-pemilu Orde Baru tidak terlepas dari beberapa hal. 

Yang pertama adalah dukungan jaringan birokrasi pemerintahan yang luas dari tingkat nasional 

hingga tingkat desa. Pada masa Orde Baru pegawai pemerintahan tidak memiliki hak untuk 

bebas memilih, karena pada saat itu Soeharto secara tidak langsung mewajibkan pegawai 

pemerintahan untuk memilih partai Golkar. Kedua, dukungan militer terhadap golkar dilakukan 

melalui pelaksanaan fungsi teritorial TNI. Seluruh pejabat teritorial TNI mulai dari Pangdam, 

Korem, Kodim, hingga Babinsa harus bertanggung jawab bagi kemenangan Golkar di wilayah 

mereka masing-masing. (Ismanto, 2004) 

 Sistem otoritarian yang ada pada masa Orde Baru pun membuat media masa hanya 

menjadi corong kepentingan pemerintah. Sehingga pemilu-pemilu yang terjadi pada masa Orde 

Baru tidak lain merupakan sebuah rangkaian tentang intimidasi, politik bulldozer, dan 

monoloyalitas.6 Disisi lain, kebijakan-kebijakan menjelang pemilu yang dikeluarkan oleh 

pemerintah cenderung mengentungkan penguasa pada saat itu. 

Reformasi dan Perkembangan Partai Politik Sesudahnya 

Pengekangan yang dilakukan oleh rezim Soeharto dalam hal mengeluarkan pendapat, 

berorganisasi, pembentukan partai baru, serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada 

masa Orde Baru pada akhirnya membuat masyarakat menuntut reformasi di Indonesia pada 

tahun 1998. Pasca reformasi 1998 dan jatuhnya Soeharto dari pemerintahan, suasana dan 

desakan demokrasi muncul kembali. Model demokrasi rejim Orde Baru ditambah dengan 

mandulnya peran partai politik dianggap menjadi pokok utama matinya kebebasan berorganisasi, 

berekspresi dan ketidakmampuan negara mengatasi berbagai krisis ekonomi, sosial dan politik. 

Ketika transisi dimulai di bawah pemerintahan Presiden Habibie, Pemerintah meresmikan UU 

No. 3 Tahun 1999 tentang politik dan pemilu yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 31 

Tahun 2002. Undang-undang ini memungkinkan lahirnya partai-partai baru dalam percaturan 

kepartaian di Indonesia. Ada 148 partai politik yang mendaftarkan diri untuk ikut Pemilu 1999, 

dan hanya 48 yang lulus seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bisa mengikuti Pemilu.  

                                                            

6 Kampanye dari Masa ke Masa: Intimidasi, politik bulldozer, dan monoloyalitas diakses melalui 
http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/14/nas6.htm pada hari kamis, 5 Januari 2016 pukul 22.40 WIB.  
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  Dari sekian banyak partai yang ada, hanya 5 partai yang memperoleh suara yang 

signifikan dalam Pemilu 1999, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai 

Amanat Nasional (PAN). Berikut ini perolehan suara pada pemilu tahun 1999: 
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Tabel 5 

Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu Tahun 1999 

Nama Partai Perolehan 

Suara 

Persentase Perolehan Kursi Persentase 

PDIP 35.689.073 33,74 153 33,11 

Golkar 23.741.749 22,44 120 25,97 

PPP 11.329.905 10,71 58 12,55 

PKB 13.336.982 12,61 51 11,03 

PAN 7.528.956 7,12 34 7,35 

PBB 2.049.708 1,93 13 2,81 

Sumber: KPU 

  Tabel diatas memperlihatkan bahwa walaupun ada 48 partai yang mengikuti pemilu 

tahun 1999 namun hanya partai-partai tersebut yang memperoleh suara yang signifikan. 

Selanjutnya pada tahun 2004 hingga 2014 ada beberapa partai baru yang mulai menunjukan 

kekuatannya dalam kancah politik nasional. Partai-partai tersebut diantaranya adalah partai 

Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Hanura,  Partai Nasional Demokrat 

serta yang terbaru adalah partai Perindo. Hadirnya partai-partai ini mewarnai konstelasi politik di 

Indonesia hingga saat ini. 

 

C. Kinerja Partai Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah hasil penilaian terhadap tingkat perkembangan 

demokrasi di Indonesia, dimana unit analisanya adalah provinsi di seluruh Indonesia. Aspek-

aspek yang diukur  dalam IDI adalah kinerja dari kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-

lembaga demokrasi, yang masing-masing terbagi kedalam sejumlah variabel.  

  Kebebasan sipil memiliki variabel yang berupa kebebasan berkumpul dan berserikat, 

kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Sedangkan 

variabel dalam hak-hak politik adalah hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam 

pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Sebelumnya juga perlu diketahui bahwa 

mulai periode 2015 diterapkan indikator baru yaitu “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, 
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sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Maka dari 

itu, variabel aspek lembaga-lembaga demokrasi mulai dari tahun 2015 adalah pemilu yang bebas 

dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan 

yang independen.   

  Dalam indikator IDI perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi kedalam 3 kategori, 

yaitu kategori buruk berada pada poin (0-60), kategori sedang (60-80), dan kategori baik (80-

100). Dalam hal metodologi, IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar 

lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focused Group Discussion (FGD), dan (4) 

wawancara mendalam. Hasil IDI terbaru adalah penilaian demokrasi Indonesia pada tahun 2015 

yang dikeluarkan oleh Bappenas bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan 

Agustus 2016 yang menunjukan kualitas demokrasi Indonesia masih bergerak pada tingkat 

sedang atau menengah. Berikut ini merupakan Indeks dari aspek kebesan sipil, hak hak politik, 

dan lembaga demokrasi yang telah dikomparasi dari tahun 2009-2015. 

Gambar 1 

Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional 2009-2015 

 

 

  Dari grafik diatas tercatat bahwa aspek kebebasan sipil selalu berada peringkat teratas 

dibandingkan dengan aspek lainnya, yaitu lembaga demokrasi dan hak-hak politik. Walaupun 

demikian, tercatat indeks aspek kebebasan sipil di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 
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2,32 poin dibandingkan dengan tahun 2014. Aspek lembaga demokrasi pun juga mengalami 

penurunan sebesar 8,94 poin ke titik 66,87 pada tahun 2015. Aspek yang mengalami kenaikan 

cukup signifikan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah aspek hak-hak politik, dari 63,72 

poin pada tahun 2014 meningkat sebesar 6,91 poin sehingga mencapai 70,63 poin di tahun 2015. 

Hal inipun menjadi catatan untuk pertama kalinya, dimana aspek hak-hak politik lebih baik 

dibandingkan dengan lembaga demokrasi.   

 

D. Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional dan Kinerja Partai Politik dalam IDI 

  Perlu diketahui bahwa setiap variabel dalam IDI memiliki indikatornya masing-masing 

untuk menilai kinerjanya, namun disini kami hanya akan membahas mengenai indikator dari 

variabel peran DPRD dan variabel peran partai politik, mengingat peran DPRD dan partai politik 

memiliki keterkaitan yang kuat, karena peran DPRD akan sangat ditentukan oleh kinerja para 

anggotanya yang merupakan kader dari partai politik, sehingga ia sepenuhnya tergantung pada 

kinerja partai politik untuk menciptakan dan mengirim kadernya menjadi anggota DPRD. Selain 

itu juga karena fokus penelitian yang kami lakukan hanya untuk meninjau peran kinerja dari 

partai politik. 

  Ada 4 indikator penilaian dalam variabel peran DPRD, yaitu (1) Presentase alokasi 

anggaran pendidikian terhadap total APBD, (2) Presentase alokasi anggaran kesehatan terhadap 

total APBD, (3) Presentase jumlah Perda yang berasal dari Hak inisiatif DPRD terhadap jumlah 

total Perda yang dihasilkan, (4) Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Sedangkan untuk 

indikator penilaian peran partai politik adalah (1) Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan 

partai politik, dan (2) Presentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi. 

Berikut ini merupakan penilaian variabel-variabel yang ada pada IDI dari tahun 2014-2015 
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Tabel 6  

Penilaian Variabel IDI dari tahun 2014-2015 

No Nama variabel 2014 2015 Selisih 

1 Kebebasan Berkumpul dan 

Berserikat 

84,62 86,65 +2,03 

2 Kebebasan Berpendapat  67,76 62,21 -5,55 

3 Kebebasan Berkeyakinan 83,22 80,52 +2,72 

4 Kebebasan dari Diskriminasi 87,02 87,60 +0,58 

5 Hak Memilih dan Dipilih  75,27 75,26 -0,01 

6 Partisipasi Politik dalam 

Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan 

50,28 60,59 +10,31 

7 Pemilu yang Bebas dan Adil 95,36 95,48 +0,12 

8 Peran DPRD 39,51 42,90 +3,39 

9 Peran Partai Politik 61,76 59,09 -2,69 

10 Peran Birokrasi Pemerintah 

Daerah 

99,38 53,11 -46,27 

11 Peran Peradilan yang 

Independen 

86,29 92,28 +5,99 

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2015 

 

  Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan tahun 2014, indeks variabel 

IDI 2015 mengalami peningkatan pada 6 variabel, dengan peningkatan tertinggi pada variabel 

Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang naik 10,31 poin. Selain 

itu masih ada 3 variabel yang masuk kedalam kategori rendah yaitu Peran Birokrasi Pemerintah 

Daerah, Peran DPRD dan Peran Partai Politik. Maka disini sangat jelas, dibandingkan dengan 

variabel yang lain, variabel peran partai politik dan peran DPRD masih sangat buruk dengan 

angka 42,90 untuk peran DPRD dan 59,09 untuk peran partai politik, sehingga membuat 

keduanya masuk ke dalam kategori buruk dalam IDI.   



26 

 

BAB III 

PARTAI POLITIK DI INDONESIA: MASALAH, TANTANGAN, DAN CAPAIAN 

 

Bab sebelumnya membahas secara konseptual dan komparatif tentang peran dan fungsi 

partai politik dalam demokrasi, termasuk transformasi bentuk partai politik di Indonesia sejak 

masa pra-kemerdekaan hingga hari ini. Bab ini akan fokus pada situasi pasca reformasi 1998 

hingga hari ini. Bagian ini akan mengidentifikasi masalah, tantangan dan capaian dalam 

penguatan partai politik saat ini di Indonesia. Dari wawancara, FGD serta literatur yang ada, 

kami menemukan tiga persoalan pokok yang kami identifikasi dalam kajian ini, yakni korupsi, 

politik uang (money politics), serta melemahnya fungsi keterwakilan partai politik. Ilustrasi 

berikut adalah gambaran kinerja partai politik di tengah lingkaran tiga permasalahan tersebut. 

Korupsi, money politics, dan kerapuhan fungsi representasi merupakan permasalahan yang saling 

mempengaruhi kinerja partai politik. Dalam hal kerapuhan fungsi representasi, sebagaimana 

yang kami identifikasi dari kajian ini, ada tiga hal yang dominan yakni tidak efektifnya 

pengartikulasian aspirasi rakyat, masalah dalam kaderisasi, dan tidak efektifnya pendidikan 

politik. Dalam setiap bahasan permasalahan partai politik tersebut, kami juga akan 

mengidentifikasi dan menganalisis perangkat hukum dan kebijakan yang sudah ada di Indonesia. 
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Gambar 2  

Persoalan Pokok Partai Politik 

 Setelah mengidentifikasi tiga masalah utama tersebut, kami akan membahas tantangan 

dan capaian dalam upaya penguatan partai politik agar bisa efektif dalam melakukan peran dan 

fungsinya dalam demokrasi di Indonesia. Tiga tantangan utama yang kami identifikasi adalah 

relasi patronase dan klientalisme yang kuat, mekanisme dan sistem yang tidak demokratis dalam 

internal partai, serta keterbatasan pengawasan dan implementasi. Dari ketiganya, kami juga akan 

mengidentifikasi capaian yang sudah ada sampai saat ini.  

A. MASALAH-MASALAH KEPARTAIAN 

 Korupsi 

 Korupsi, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif untuk kepentingan partai 

politik, merupakan fenomena yang muncul sejak reformasi bergulir terutama pasca Pemilu 2004. 

Selain itu kasus-kasus skandal korupsi partai politi juga makin marak dengan melibatkan 

individu-individu di pemerintahan. Maraknya fenomena ini tidak lain disebabkan karena 

Partai 
Politik

Korupsi

Politik uang

Kegagalan 
politik 

representasi
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kebutuhan sumber dana yang besar untuk partai politik sebagai sebuah mesin politik satu-satunya 

yang mendominasi politik Indonesia, sebagaimana dijamin dalam konstitusi yang telah beberapa 

kali diamandemen. Dominasi ini meliputi penguatan fungsi DPR, yang berarti penguatan peran 

partai politik karena hanya partai politik yang berhak memiliki kursi di DPR, kewenangan partai 

politik sebagai satu-satunya organisasi yang berhak mencalonkan presiden dan wakilnya serta 

kepala daerah, dan wewenang partai politik melalui wakil-wakilnya di DPR untuk memilih dan 

mengangkat pejabat publik (Asshiddiqie, 2007). Perannya yang sedemikian besar diatur dalam 

konstitusi lewat sejumlah proses yang sarat dengan tarik menarik kepentingan wakil-wakil partai 

politik yang ada di DPR RI (Subekti, 2008). Ini merupakan salah satu perubahan paling dramatis 

dan menguntungkan bagi partai politik, mengingat UUD 1945 bahkan tak sekalipun menyebut 

“partai politik” dan secara praktik fungsi partai politik dimandulkan oleh rejim Orde Baru.  

Peran yang demikian besar dan strategis ini diikuti dengan kebutuhan berkegiatan untuk 

menjalankan fungsinya, terutama untuk mempertahankan keberadaannya dan mengupayakan 

berbagai cara untuk memenangkan pertarungan elektoral. Partai politik membutuhkan sumber 

dana yang terbilang sangat besar untuk mencakup mulai dari kebutuhan operasional 

(kesekretariatan) hingga konsolidasi organisasi. Junaidi dkk (2011: 104-108) membagi 

kebutuhan partai politik ini ke dalam lima aspek berdasarkan laporan keuangan partai politik ke 

pemerintah. Kelima aspek ini adalah: (1) operasional sekretariat, yang mengacu pada PP No. 

5/2000; (2) konsolidasi organisasi, termasuk Musyawarah Nasional, kongres, atau muktamar; (3) 

pendidikan politik termasuk kaderisasi; (4) unjuk publik yang meliputi survei, pemasangan iklan 

di media massa, perayaan ulang tahun, bakti sosial, seminar, dan kegiatan lainnya; serta (5) 

perjalanan dinas ketua umum partai politik bersama jajaran pengurus partai nasional lainnya.  

Besarnya pengeluaran ini tidak dibarengi dengan pendapatan atau pemasukan yang 

memadai. Pendapatan partai politik diatur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, dan 

disebutkan juga dalam AD/ART partai politik, mencakup lima sumber: iuran anggota, 

sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan 

usaha, dan subsidi Negara. Penelitian Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia 

(Kemitraan) tentang keuangan partai politik mencoba membuat simulasi pendapatan dan belanja 
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(pengeluaran) partai politik berdasarkan laporan keuangan partai ke pemerintah. Ketimpangan 

besar antara pendapatan dan pengeluaran partai politik terlihat di table berikut: 

Tabel 7 

Perkiraan Pendapatan dan Belanja Partai Politik sampai tahun 2011 

Pendapatan Jumlah Belanja Jumlah 

Iuran anggota Rp. 0 Operasional Sekretariat Rp. 1,4 milyar 

Sumbangan 

perseorangan anggota 

Rp. 0,6 milyar Konsolidasi organisasi Rp. 8,2 milyar 

Sumbangan 

perseorangan bukan 

anggota 

Rp. (tidak diketahui) Pendidikan politik dan 

kaderisasi 

Rp. 33,7 miliar 

Sumbangan Badan 

Usaha 

Rp. (tidak diketahui) Unjuk public Rp. 6,7 milyar 

Subsidi Negara Ro. 0,6 milyar Perjalanan dinas Rp. 1,2 milyar 

Jumlah (diketahui) Rp. 1,2 milyar Jumlah Rp. 51,2 milyar 

Sumber: Junaidi dkk (2011: 109) 

Dari tabel di atas, jelas terlihat ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran partai 

politik, setidaknya yang resmi dilaporkan ke pemerintah. Pendidikan politik dan kaderisasi 

merupakan belanja terbesar, disusul dengan konsolidasi partai politik. Sementara itu, pemasukan 

yang diketahui dari laporan tersebut hanyalah sumbangan anggota dan subsidi Negara. Subsidi 

Negara hanya mencakup kurang dari 50% belanja operasional partai. Hal ini dikonfirmasi oleh 

informan-informan pengurus partai politik yang kami wawancara. 

Situasinya tidak banyak berbeda di tingkat daerah. Subsidi dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kepada partai politik tetap tidak mencukupi bahkan untuk kebutuhan 

kesekretariatan, sehingga tidak jarang partai politik mengupayakan pendanaan dengan kebijakan 

masing-masing. Misalnya, provinsi DI Yogyakarta dan kota Yogyakarta mensubsidi sejumlah 

Rp. 618 per suara kepada partai-partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan 



30 

 

kota. Jumlah ini masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan belanja partai-pratai politik di 

Yogyakarta. John Keban, Sekretaris DPD Partai Golkar di Yogyakarta menyebutkan, 

“Dana yang di dapat APBD tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kegiatan kita 
sehari-hari, sehingga kita mencari sumber pendanaan yang lain. Sumber dana yang 
kedua adalah hasil kontribusi dari teman teman DPRD fraksi partai golkar provinsi 
Yogyakarta. Tiap bulannya mereka menyumbang RP 1.700.000 per orang. Hal 
tersebut untuk membantu membayar biaya operasional sehari-hari, seperti bayar 
gaji-gaji pegawai, listrik, dan rapat-rapat di daerah. Selain itu juga ada bantuan dari 
DPP partai golkar, perbulan kita dapat 15 juta. Tetapi, di era Aburizal Bakrie, 3 
tahun terakhir ini kita tidak mendapat bantuan tersebut, karena terjadi kericuhan di 
struktur golkar tingkat pusat, sehingga pengurus tingkat daerah juga terpecah 
belah” (wawancara, Yogyakarta 6 September 2016). 

 

Lebih lanjut, John dan beberapa informan dari partai politik yang kami wawancara 

menyatakan bahwa pendapatan dari iuran anggota sudah tidak bisa diharapkan lagi mengingat 

saat ini sudah hampir tidak ada partai politik yang mewajibkan anggotanya membayar iuran 

secara teratur dan berkala. Sementara itu, sumbangan perseorangan bukan anggota dan 

sumbangan badan usaha tidak pernah dibuka secara transparan oleh partai politik, termasuk pada 

saat kami mewawancarai informan-informan dari kepengurusan partai politik. 

Tidak transparansinya partai politik merupakan indikasi kuat atas penerimaan illegal 

sebagai cara pintas partai politik menyiasati ketimpangan antara pendapatan dan belanja. Cara 

pintas yang umumnya dilakukan adalah dengan mengambil sumber-sumber dana illegal dari 

elemen-elemen pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Kajian Indonesia Corruption 

Watch (ICW) menyebutkan bahwa partai politik kerap mendapatkan pendanaan dari penggunaan 

alokasi dana taktis di instansi pemerintah maupun dari penggunaan jabatan politik (Badoh dan 

Djani, 2007). Kasus korupsi dana Badan Urusan Logistik (Bulog) dan skandal Bank Bali dalam 

Pemilu 1999 menunjukkan adanya aliran dana dari kelompok bisnis dan instansi pemerintah ke 
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kas partai politik.7 Pasca Pemilu 2004, kasus yang mencuat adalah soal aliran Dana Departemen 

Kelautan dan Perikanan (DKP) ke partai-partai politik yang melibatkan Menterinya, Rochmin 

Damhuri. Skandal ini menjadi besar karena melibatkan tidak saja partai politik, tetapi juga 

politisi dan birokrat setidaknya dari enam partai politik. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Departemen Kelautan dan Perikanan mengakui bahwa tidak kurang dari 1.700 transaksi uang 

mengalir dari dana taktis DKP, dimana 20% dari total dana DKP yang berjumlah Rp. 24 miliar 

mengalir tidak kurang ke empat partai politik besar (Junaidi et.al., 2011: 66). Disamping kasus 

Dana DKP, ada juga beberapa kasus lainnya seperti skandal pembebasan hutan lindung, skandal 

pemilihan Wakil Gubernur Bank Indonesia, dan skandal bendahara Partai Demokrat, 

Nazaruddin.  

ICW membuat indeks partai korupsi dari tahun 2002 hingga 2014 dan menyebutkan 

bahwa PDIP dan Partai Golkar menempati urutan pertama dan kedua dari jumlah kasus korupsi 

yang melibatkan anggotanya, masing masing sejumlah 84 dan 60 kasus. Dua terbawah adalah 

PKS dan PKPI yang masing-masing berjumlah 2 dan 1 kasus.8 Grafik berikut memberikan 

gambaran kasus-kasus korupsi yang melibatkan Partai Politik: 

  

                                                            

7Laporan audit Price Waterhouse Coopers atas Bank Bali menemukan aliran dana sebesar Rp15 miliar ke 
Badan Pemenangan Pemilu Golkar. Dana sebesar Rp 40 miliar Bulog yang direncanakan untuk dibagikan 
bagi  kaum  miskin  pun  mengalir  ke  beberapa  petinggi  Golkar.  Lihat 
http://www.antikorupsi.org/id/content/transparansi‐kas‐partai‐politik,  diakses  tanggal  25  Desember 
2016 pukul 20.09 WIB 

8 “Mengukur Partai Terkorup”, di http://www.antikorupsi.org/id/content/mengukur‐partai‐terkorup, diakses 
tanggal 26 Desember 2016 pukul 11.05 WIB 



32 

 

Gambar 3  

Indeks Korupsi Partai Politik 2002-2014 

 

 

Sumber: Diolah dari ICW, 20149 

Setiap tahunnya jumlah kasus-kasus ini meningkat signifikan. Ini menunjukkan semakin 

tidak terkendalinya praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari instansi dan 

jabatan publik kepada kas-kas partai politik baik di eksekutif maupun legislatif. Keterlibatan 

anggota parlemen dalam kasus-kasus korupsi terkait dengan keterlibatan mereka dalam proyek 

pemerintah baik di pusat maupun daerah. Bentuk keterlibatan ini terjadi sejak dalam pelaksanaan 

fungsi penganggaran yaitu sejak tahap pembahasan RAPBN atau RAPBD oleh Panitia Anggaran 

DPR/DPRD atau pembahasan di tingkat komisi di parlemen. Modus lain adalah melalui suap 

untuk mendapatkan dukungan atas pengesahan proyek, pelaksanaan fungsi dan wewenang 

                                                            

9 Dalam keterangannya, ICW menyebutkan bahwa laporan mereka disusun dengan hanya bergantung pada 
publikasi penanganan kasus korupsi di media massa, terutama media online yang tersebar di berbagai wilayah di 
Indonesia. Pendekatan ini mengandung kelemahan karena tidak bisa menggambarkan secara lebih representatif 
kecenderungan korupsi secara umum mengingat tidak semua media massa di Indonesia memiliki versi online. Pada 
saat yang sama data mengenai kasus korupsi yang dikumpulkan akan sangat bergantung pada ada atau tidak 
pemberitaan akan hal itu. Lihat http://www.antikorupsi.org/id/content/mengukur‐partai‐terkorup, diakses tanggal 
26 Desember 2016 jam 20.10 WIB 

Indeks Korupsi Partai Politik 2002‐2014

PDIP 84 kasus

Partai Golkar 60 kasus

PAN 36 kasus

Partai Demokrat 30 kasus

PPP 13 kasus

PKB 12 kasus

Partai Hanura 6 kasus

Partai Gerindra 3 kasus
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legislasi dan pengawasan, dan juga suap dalam pembahasan undang-undang untuk penghilangan 

pasal-pasal tertentu dalam legislasi, dan suap juga difasilitasi oleh rekanan pemerintah ketika 

anggota parlemen melakukan tugas pengawasan terutama di daerah. 

Praktek-praktek korupsi dan suap partai politik melalui individu-individunya ini 

menunjukkan dampak dari dominannya peran partai politik pasca amandemen UUD 1945 

sebagaimana disinggung di awal pembahasan ini. Dominasi kekuasaan tersebut terkait otoritas 

DPR dalam penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di satu pihak, 

serta kewenangan konfirmasi yang dimiliki DPR dalam pengangkatan pejabat publik. 

Sebagaimana Syamsuddin Haris (2011) menjelaskan,  

“Melalui hak budget yang dimilikinya, Panitia Anggaran DPR atau tepatnya 
politisi parpol di Senayan dapat mengontrol alokasi proyek-proyek besar yang 
dianggarkan APBN melalui berbagai instansi pemerintah. Komisi-komisi DPR 
bahkan bisa menekan mitra mereka dari pemerintah agar pengusaha tertentu dapat 
dimenangkan untuk proyek besar tertentu. Dari situlah skandal suap mengalir, 
sebagian masuk kantong politisi dan sebagian lainnya menjadi jatah pundi-pundi 
parpol.”10 

 Praktek-praktek korupsi tetap marak meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur 

soal sumber daya keuangan partai politik. Di bagian berikutnya, kami akan meninjau ulang 

beberapa perangkat hukum nasional yang mengatur tentang keuangan partai politik, dan melihat 

sejauh mana efektivitas perangkat hukum tersebut.  

Undang-Undang yang Mengatur Keuangan Partai Politik 

 Lepas kendalinya partai politik, termasuk pengendalian partai politik oleh pemilik uang 

tertentu, berpengaruh pada fungsi dan peran partai politik. Hal ini melatar belakangi lahirnya 

pengaturan keuangan partai politik dalam tiga UU partai politik: UU No. 31/2002, UU No. 

2/2008, dan UU No. 2/2011. Sebelumnya, pada masa Orde Baru pemerintah juga mengatur 

tentang keuangan partai politik dalam UU No. 3/1975 yang menyebutkan bahwa sumber 

                                                            

10Lihat http://lipi.go.id/berita/single/korupsi‐dan‐pendanaan‐parpol/6613, diakses tanggal 26 Desember 2016 
pukul 09.23 WIB. 
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keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha lain 

yang sah, dan bantuan dari Negara. Setelah reformasi 1998, UU ini digantikan dengan UU No. 

2/1999 yang membuat batasan agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan 

tertentu akibat pengaruh sumbangan keuangan (Supriyanto dan Wulandari, 2012: 14). 

Adapun UU yang dibuat setelah UU No. 2/1999 mengatur secara lebih rinci soal 

keuangan partai politik. UU No 31/2002 menjabarkan posisi dan fungsi partai politik setelah 

perubahan UUD 1945. UU No. 2/2008 merupakan pengganti UU No.31/2002, yang 

dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan partai politik. Terakhir, UU No.2/2011 yang 

berlaku sejak 15 Januari 2011 dibuat untuk mengganti UU No.2/2008 dengan maksud untuk 

mempertegas pengaturan keuangan partai politik. Secara ringkas, Perludem merangkum aturan 

tentang sumber keuangan partai politik dalam tabel sederhana berikut: 

Tabel 8 

Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang 

Isu UU No.2/1999 UU No. 31/2002 UU No. 2/2008 UU No. 2/2011 
Sumber Iuran anggota, 

sumbangan, usaha 
lain yang sah, 
bantuan Negara. 

Iuran anggota, 
sumbangan, 
bantuan Negara. 

Iuran anggota, 
sumbangan, bantuan 
Negara. 

Iuran anggota, 
sumbangan, 
bantuan Negara. 

Batasan 
Sumbangan 

Perseorangan 
maksimal Rp. 15 
juta; Perusahaan 
maksimal Rp. 150 
juta. 

Perseorangan 
maksimal Rp. 200 
juta; Perusahaan 
maksimal Rp. 800 
juta. 

Perseorangan bukan 
anggota maksimal 
Rp. 1 milyar; 
Perusahaan maksimal 
Rp. 4 milyar. 

Perseorangan bukan 
anggota maksimal 
Rp. 1 milyar; 
Perusahaan 
maksimal Rp. 7,5 
milyar. 

Penerima 
Bantuan 
Negara 

Partai politik yang 
memperoleh suara 
dalam Pemilu 

Partai politik yang 
mempunyai kursi di 
DPR/DPRD. 

Partai politik yang 
mempunyai kursi di 
DPR/DPRD. 

Partai politik yang 
mempunyai kursi di 
DPR/DPRD. 

Sumber: Supriyanto dan Wulandari, 2012 : 17. 

 

Pada kenyataannya, keberadaan semua UU ini tidak mengubah praktek-praktek 

penerimaan dana illegal termasuk dengan cara korupsi di partai-partai politik. Sebaliknya, 
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kecenderungan peningkatan korupsi semakin tinggi, sebagaimana disebut di bagian sebelumnya. 

Disamping itu, partai politik tetap tidak transparan dalam membuat laporan keuangannya 

berdasarkan standar akuntansi, serta sulitnya laporan-laporan ini diakses oleh publik 

sebagaimana yang menjadi pengalaman dalam penelitian kami. Hal ini menjadi sebuah ironi 

karena UU disatu sisi menjadi semakin ketat dengan mengharuskan akuntabilitas dan 

transparansi serta pengaturan keuangan partai politik, namun korupsi dan pencarian uang illegal 

masih terjadi, dan fenomena ini merupakan fokus kajian oleh Kemintraan (2011). Kemitraan 

menyebut fenomena ini sebagai “anomali” dalam sistem keuangan partai politik (Junaedi et.al, 

2011). Dalam kajiannya, Kemitraan menemukan bahwa UU No.2/2008 dan UU No.2/2011 justru 

sebuah kemunduran karena sumbangan perseorangan anggota tidak dibatasi sehingga partai 

politik dapat dikuasai dan dikendalikan oleh anggota pemilik uang. Pernyataan John Keban di 

atas terkait kericuhan di Partai Golkar merupakan salah satu ilustrasi yang menggambarkan 

fenomena penguasaan partai politik oleh anggota pemilik uang. Di samping itu, UU juga tidak 

membatasi biaya belanja partai politik, sehingga sepanjang tahun di antara dua Pemilu, partai 

politik menggelar secara besar-besaran kegiatan-kegiatan yang bertujuan menjaga eksistensi 

partai di mata masyarakat. Kegiatan-kegiatan berbiaya besar ini membutuhkan dana besar pula, 

dan cara illegal semacam korupsi akhirnya ditempuh oleh partai-partai politik (Junaedi et.al, 

2011: 135). Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, UU yang ada ini gagal memaksa partai 

politik membuat laporan tahunan beserta daftar penyumbangnya karena tidak adanya sanksi 

tegas dan institusi yang mengawasi keuangan partai (Junaedi et.al, 2011 : 136).  

Politik Uang 

Politik uang atau yang umumnya dikenal sebagai money politics, yang dilakukan oleh 

individu-individu partai politik di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang semakin mencuat 

dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini bahkan sudah mencapai titik kronis, dikarenakan 

banyaknya kasus-kasus terjadi di momen politik lokal maupun nasional (Bunte dan Ufen, 2009). 

Di samping itu, berbeda dengan korupsi, politik uang sulit dibuktikan secara hukum, tapi lebih 

umum diakui secara sosial. Praktek ini sudah dimulai oleh Golkar pada masa Orde Baru yang 

mengiming-imingi masyarakat setiap Pemilu yang kemudian dikenal dengan istilah ‘serangan 
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fajar’ (Suryadinata, 2007: 18), dan berkembang di hampir seluruh pemilihan di lingkungan partai 

politik pada era tersebut (Tomsa, 2008: 88). 

Politik uang, menurut Ali Nurdin (2014: 5) adalah istilah khas Indonesia yang tidak 

dikenal dalam literatur politik. Meski demikian, politik uang secara umum dipahami sebagai 

praktik pendistribusian uang (tunai atau dalam bentuk barang) dari individu kandidat pada 

Pemilu atau Pilkada kepada pemilih di wilayah pemilihan mereka. Istilah lain yang digunakan 

dalam literatur atau kajian politik adalah vote-buying atau pembelian suara oleh para kandidat 

Pemilu dengan membagi-bagikan uang atau bentuk konsesi lainnya. Fenomena vote-buying ini 

menurut Scheffer (2007) merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam Pemilu yang kompetitif 

(popular election). Pembelian suara memiliki banyak arti dan dipahami dalam konteks yang 

berbeda-beda tergantung faktor-faktornya, termasuk tradisi politik, budaya, dan sistem 

pemilihan. Praktek ini bisa dilakukan pada saat Pemilu maupun di luar Pemilu, termasuk pada 

pemilihan kepengurusan partai politik (Fox, 1994). Supriyanto (2005) membagi pemahaman 

pembelian suara ini ke dalam definisi umum, berupa pertukaran uang untuk posisi atau kebijakan 

politik tertentu, dan yang spesifik terkait dengan pembelian suara langusng kepada pemilih. 

Ed Aspinall dkk (2015) mendefinisikan money politics sebagai bentuk patronase dan 

klientalisme yang bekerja di dalam partai politik. Patronase, yang diartikan sebagai ‘sebuah 

pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual 

kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan 

politik dari mereka” (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 3), meliputi pemberian uang tunai, barang, 

jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya. Sementara klientilisme merujuk pada “karakter relasi 

antara politisi dan pemilih atau pendukung” (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 4). Money politics 

sebagai bentuk patronase ini, dalam temuan riset mereka, merupakan strategi yang dipilih oleh 

sebagian besar kandidat di pilkada di wilayah-wilayah yang mereka teliti. Selain itu, mereka juga 

menemukan bahwa sebagian besar kandidat mengandalkan jaringan informal perantara yang 

biasanya disebut dengan ‘tim sukses’ untuk menjangkau pemilih. Partai politik tidak bisa mereka 

andalkan sebagai mesin, karenanya kandidat justru mencoba membangun struktur personal dan 

klientalis dalam rangka memobilisasi pemilih. 
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Politik uang dalam Pemilu langsung bekerja dalam paling tidak empat siklus (Ali Nurdin, 

2014: 7-9).Yang pertama adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan 

calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pasca-

Pemilukada. Kedua, transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik, dimana 

partai politik cenderung memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk dana dari kandidat tersebut. 

Ketiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pemilukada 

yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara agar kandidat memiliki 

kesempatan untuk memperoleh tambahan suara guna memenangkan pemilihan, dengan cara-cara 

yang tidak sah melalui bantuan dari otoritas pelaksana pemilukada. Aspinall dkk (2015) 

menyebut praktek ini sebagai vote-trading atau pertukaran suara, dan ini menjadi fenomena yang 

marak di berbagai pilkada sebagaimana temuan penelitian mereka. Keempat, transaksi antara 

calon atau tim kampanye dengan calon pemilih dalam bentuk pembelian suara. Lima aktor yang 

terlibat dalam siklus tersebut adalah penyandang dana atau donor, kandidat politik dan timnya, 

partai politik, penyelenggara pemilu, dan calon pemilih.  

Kasus-kasus politik uang yang paling banyak dilaporkan adalah pada saat Pemilu 2014 

yang lalu. ICW memantau Pemilu dan mendapatkan laporan terjadinya politik uang sebanyak 

259 kasus di 15 provinsi. Dari jumlah tersebut, 104 kasus adalah pemberian uang tunai, 128 

kasus pemberian barang, dan 27 kasus pemberian jasa yang dilakukan oleh calon anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta melibatkan tim sukses, aparat 

pemerintah, dan tim kampanye. Jumlah ini meningkat dari 62 kasus pada Pemilu 1999, menjadi 

115 kasus pada Pemilu 2004, dan 150 kasus pada Pemilu 2009. Menurut mereka, semua partai 

politik melakukan politik uang, namun dua yang terbanyak adalah Golkar dan PAN, masing 

masing 23 dan 19 kasus.11 Tabel berikut memperlihatkan temuan mereka: 

  

                                                            

11 Lihat Ali Nurdin, 2014, dan pernyataan ICW di media, http://www.antaranews.com/berita/427993/icw‐golkar‐
paling‐banyak‐lakukan‐politik‐uang, diakses tanggal 27 Desember 2016 pukul 15.18 WIB. 
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Gambar 4  

Politik Uang dalam Pemilu 2015 

 

Sumber: ICW, 2015 

Organisasi lainnya yang melakukan pemantauan politik uang adalah Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) dan lembaga Internasional yang dilakukan oleh IFES. Dalam survei yang 

mereka lakukan pada bulan Juni 2014 terhadap 2.009 secara acak tersebut, terlihat peningkatan 

politik uang berdasarkan persepsi masyarakat. Sebanyak 34% responden menilai politik uang 

lebih banyak terjadi pada tahun 2014. Sementara hanya 10% yang menganggap politik uang pada 

pileg 2014 lebih sedikit dibanding pileg 2009. Kemudian 26% responden percaya politik uang 

2014 sama dengan 2009 dan 30% memilih tidak berpendapat. Selain itu, survei mereka 

menyebutkan 15% responden mengaku pernah ditawari uang, 5% mengetahui ada kenalan yang 

ditawari dan 74% mengaku tidak pernah ditawari. Terkait jual beli suara, sebanyak 29% 

responden menyebut banyak caleg membantu membangun berbagai fasilitas menjelang pemilu, 

seperti memberi sumbangan/bantuan untuk warga di sekitar tempat tinggal responden untuk 

membangun/memperbaiki jalan, jembatan, sarana irigasi, rumah ibadah, dan membayarkan 

berbagai macam kegiatan kemasyarakatan.12 

                                                            

12Survei  ini  dilaksanakan  pada  1‐10  Juni  2014.Metode  survei  yang  digunakan  adalah  wawancara 
langsung dengan responden. Jumlah responden sebanyak 2.009 orang dengan sample acak tersebar di 
seluruh  Indonesia. Margin  of  erorr  dalam  survei  ini  adalah  sekitar  2,2%  dengan  tingkat  kepercayaan 
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Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan 311 kasus politik 

uang selama masa tenang pilkada 2015 di 25 kabupaten/kota dan 16 provinsi, serta 92 kasus pada 

saat pilkada 2015 di 10 provinsi dan 21 kabupaten.13 Kasus-kasus ini, menurut Bawaslu, hanya 

bisa ditemukan namun sulit untuk ditindak. Hal ini dikarenakan absennya institusi yang bisa 

mengawasi dan menindak kasus-kasus politik uang yang muncul dan terbatasnya kewenangan 

Bawaslu. Hal ini dikonfirmasi oleh Donal Fariz peneliti ICW, berdasarkan kajian terbaru mereka 

tentang keuangan partai politik, 

“Bayar dibawah tangan itu terjadi karena tadi, tidak adanya instrumen 

pengawasan. Sedangkan PPATK tidak bekerja di rezim pemilu, nah jadi banyak 

sekali kasus politik uang. Kita punya lembaga negara tetapi tidak mempunyai 

instrument untuk mengintegralkan satu dengan yang lainnya” (Diskusi Terfokus di 

Jakarta, 31 Agustus 2016). 

 

Selain faktor institusional, faktor lain yang juga menyulitkan penanganan dan 

pemberantasan politik uang sifatnya lebih sosial, yakni persepsi masyarakat yang sangat toleran 

terhadap praktek kecurangan tersebut. Lembaga survei Indikator, misalnya, pada tahun 2013 

pernah melakukan survei persepsi publik terhadap politik uang yang hasilnya diperlihatkan 

dalam skema berikut: 

  

                                                                                                                                                                                                

95%.  Lihat    http://news.detik.com/survei/2619072/survei‐ifes‐dan‐lsi‐politik‐uang‐pileg‐2014‐lebih‐
marak‐dibanding‐2009, diakses tanggal 26 Desember 2016 pukul 15.30 WIB. 

13https://tirto.id/mewaspadai‐masifnya‐politik‐uang‐bSfP, diakses 29 Desember 2016, pukul 16.05 WIB 
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Gambar 5 

Sikap Toleran Terhadap Politik Uang 

 

Sumber: Indikator, 201314 

 

 Sebagaimana terlihat dari survei tersebut, proporsi responden yang mentolerir politik 

uang sangat signifikan, mendekati separuh total populasi sampel survei. Hasil ini tidak berbeda 

dengan temuan dari kajian Universitas Gajah Mada (UGM) dan Australian National University 

(ANU) yang menggaris bawahi pola klientalisme yang memungkinkan politik uang selain 

jaringan mobilisasi di 20 provinsi yang menjadi cakupan penelitian mereka (Aspinall dan 

Sukmajati, 2015). Dari keseluruhan wilayah yang mereka teliti, proporsi politik uang lebih besar 

di pulau Jawa. Menurut Aspinall: 

                                                            

14http://www.indikator.co.id/news/details/1/41/Laporan‐Konpers‐Rilis‐Survei‐Sikap‐dan‐Perilaku‐

Pemilih‐terhadap‐Money‐Politics‐, diakses tanggal 22 Desember 2016 pukul 22.00 WIB 
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“Jawa dan non jawa tidak berbeda jauh, tapi cukup signifikan dalam melihat 
politik uang. Yang juga sangat nampak, walaupun politik uang hampir ditemukan 
di tiap daerah, tetapi sangat jelas di jawa terjadinya sangat terbuka dan 
masyarakatnya toleran terhadap terjadinya politik uang.” (Diskusi terbatas di 
Jakarta, 9 Oktober 2016) 

 

Praktek lain yang terjadi sebagai bentuk dari politik uang adalah apa yang sering 

diistilahkan dalam literatur politik sebagai pork barrel yang dimaksudkan sebagai “pengalihan 

program-program pemerintah untuk kepentingan kampanye atau penjaringan pemilih di basis 

konstituen dari politisi yang sedang berkuasa” (Masduki, KOMPAS, 23 Desember 2008).  Politik 

uang ini dilakukan oleh kandidat petahana dengan menggunakan dana-dana publik. Kajian UGM 

dan ANU memperlihatkan bahwa banyak kandidat yang menjanjikan akan memberikan 

“program-program” dan “proyek-proyek” dengan dana publik yang umumnya berupa proyek 

infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk komunitas tertentu, terutama yang bisa 

menghasilkan pendapatan (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 28). Banyak petahana yang berupaya 

menunjukkan rekam jejak keberhasilan mereka dalam menghadirkan ‘program-program’ tersebut 

dalam kampanye mereka. Beberapa kajian sudah dilakukan untuk menggambarkan praktek pork 

barrel dan penyalahgunaan dana publik atau bantuan sosial di Indonesia yang marak sejak 

Pemilu 2004 (ICW, 2006, 2010, 2013; Jamppi, 2004; TII, 2004; Sulistyo, 2000; IBC, 2012; Fitra, 

2011). Kajian-kajian ini memaparkan trend dan modus operandi penggunaan sumber daya publik 

untuk kampanye Pemilu. Meskipun penggunaan sumber daya publik cukup berpengaruh 

terhadap pemenangan Pemilu, namun tingkat efektivitasnya tergantung pada beberapa hal. 

Institute for Strategic Initiatives, Perludem, dan Kemitraan, dengan mengambil dua kasus 

Pilkada Jawa Timur dan Jawa Barat, menemukan bahwa tiga hal berpengaruh dalam menentukan 

tingkat keberhasilan praktek pork barrel ini (Djani dkk, 2013). Pertama, konteks ekonomi dan 

politik daerah akan mempengaruhi relasi patron (kandidat atau operator) dan klien (warga atau 
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pemilih). Kedua, adalah relasi antara pemilih dan petahana. Terakhir, adalah karakter bantuan 

yang diberikan oleh kandidat, kapasitas monitoring dan daerah sasaran.15 

Praktek-praktek politik uang ini, baik vote-buying, vote-trading, ataupun pork barrel, 

membutuhkan dana besar dari kandidat-kandidat yang berkompetisi di Pemilu. Dalam hal ini, 

semua sumber daya disediakan sepenuhnya oleh kandidat yang bersangkutan tanpa ada 

kontribusi dari partai politik. Petahana dalam hal ini diuntungkan karena bisa mengakses sumber 

dana publik dalam kampanyenya. Namun untuk kandidat lainnya, kepemilikan sumber dana 

dalam jumlah besar merupakan sebuah keharusan. Data Litbang Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) tentang pendanaan Pilkada serentak 2015 menyebutkan estimasi biaya yang 

dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten mencapai Rp. 30 miliar; dan 

jumlah ini bisa mencapai Rp. 20-100 miliar untuk pasangan calon di tingkat provinsi 

(gubernur).16 Angka ini juga dikonfirmasi oleh informan-informan dari partai politik di 

penelitian kami. Dana ini tidak saja untuk berkampanye, tapi bahkan untuk mencakup hal-hal 

yang paling teknis di hari pencoblosan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang 

Praswanto, Ketua DPD PDIP Provinsi DI Yogyakarta: 

“Kebutuhan TPS, kita menempatkan paling tidak dua saksi, karena apabila tidak 
dua saksi suara bisa dicuri. Kira-kira di Yogja ada 6.700 TPS dan kita 
menempatkan dua orang di masing-masing TPS. Pada pemilu 9 desember waktu 
itu kita paling tidak mengeluarkan uang seragam, uang makan dan honor. Honor 
di DIY perorang itu termasuk kecil, satu orang hanya diberikan 100rb-150rb, itu 
sudah termasuk makan dan honor untuk seharian. Sebelum kita terjunkan di hari 
H, para saksi ini juga harus dilatih supaya dia mengerti proses pemilu ini dan apa 
apa yang perlu dicermati dalam tiap tahap penghitungan. Memberi buku, kadang 
harus diberi gadget untuk potret, rekam suara, dan lain-lain. Karena kalau terjadi 
kecurangan, hal ini kan bisa menjadi bukti kita nanti di MK. Ini baru cerita 
masalah saksi. Paling tidak untuk pelatihan sampai hari H di TPS, perorang 
membutuhkan 400rb. Ini hal yang riil, yang bisa dihitung. Pada akhirnya ini 
dibebankan ke masing-masing calon. Situasi sekarang ini tidak ada orang yang 
ingin menjadi saksi apabila tidak ada insentif. Belum untuk kampanye dan lain 

                                                            

15 Lebih lanjut, lihat studi ketiga organisasi ini dalam Lucky Djani, Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye, 
Jakarta: Kemitraan, Perludem, dan Institute for Strategic Innitiative, 2013.  
16 Lihat juga http://litbang.kemendagri.go.id/perbandingan‐biaya‐penyelenggaraan‐pilkada‐serentak‐pemilihan‐
gubernur‐bupatiwalikota‐tahun‐2015‐dengan‐sumber‐dana‐apbd/, diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 14.00 
WIB 
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lain.” (Bambang Praswanto, wawancara di Yogyakarta tanggal 6 September 
2016).  

 

Untuk Pilkada 2017 dan seterusnya, jumlah biaya yang dibutuhkan kemungkinan besar 

akan bertambah dikarenakan perubahan aturan di UU No 10/2016 yang membolehkan pasangan 

calon kepala daerah menambah bahan dan alat peraga kampanye dengan batasan yang sudah 

ditentukan, selain yang sudah ditanggung Negara (KOMPAS, 27 September 2016).   

Pengeluaran calon pimpinan daerah tidak berhenti hanya sampai operasional kampanye 

dan Pilkada semata, lebih awal dari itu adalah biaya yang harus dikeluarkan kepada partai 

politik, yang biasanya dikenal dengan “mahar politik”. Istilah ini mengacu pada “pembebanan 

kewajiban oleh partai politik/gabungan partai politik kepada seorang bakal calon untuk 

mengeluarkan sejumlah biaya sebagai syarat untuk mendapat dukungan atau syarat untuk dapat 

maju dalam pemilihan” (Suara KPU, Mei-Juni 2015: 4). Partai politik/gabungan partai politik 

dapat mencalonkan kandidat apabila mendapat 25% suara atau 20% kursi dari jumlah 

keseluruhan kursi di DPRD bersangkutan, dan bakal calon harus mendapatkan persetujuan dari 

DPP masing-masing partai yang mengusulkan. Di sinilah umumnya transaksi ‘mahar politik’ 

terjadi, sebagaimana yang diindikasikan KPU. Adapun besaran dan mekanisme mahar ini tentu 

saja tidak pernah dilaporkan oleh partai politik, dan secara formal tidak diakui baik secara 

keorganisasian maupun individu partai politik. Penelitian KPK terhadap 286 kepala daerah yang 

kalah dalam Pilkada 2015 menyebutkan bahwa mahar politik merupakan komponen pengeluaran 

biaya terbesar dari seorang kandidat, dan angkanya melebihi Rp. 2 milyar (Media Indonesia, 30 

Juni 2016).   

Besarnya kebutuhan dana membuat rawan pada praktek korupsi dan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang bersih, karena gaji ketika mereka terpilih nantinya tidak sebanding dengan 

pengeluaran untuk Pemilu. KPK melaporkan hasil kajiannya terkait pendanaan Pilkada 2015, 

bahwa sebanyak 51,4% responden mengeluarkan dana kampanye melebihi harta kas (uang tunai, 

tabungan, dan deposito). Bahkan, 16,1% mengeluarkan dana kampanye melebihi total harta yang 

mereka cantumkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selain itu, 56,3% 
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responden mengatakan tahu bahwa donatur kampanye mengharap balasan saat calon kepala 

daerah terpilih. Sebanyak 75,8 persen responden mengatakan akan mengabulkan harapan 

donatur. Sebanyak 65,7 persen donatur menghendaki kemudahan perizinan usaha dari calon 

kepala daerah ataupun anggaran di daerah (KOMPAS, 27 September 2016).  Tren ini jelas 

mengarah pada korupsi, dimana pada caleg akan mengupayakan agar investasinya selama pemilu 

bisa kembali dalam waktu cepat selama ia menjabat.  

 Aturan Hukum yang Mengatur Politik Uang 

 Ada beberapa produk UU, yang kemudian juga sudah direvisi, mengatur tentang politik 

uang ini. Pasal 86 Ayat 1 huruf j UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 

menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan petugas pemilu dilarang “menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.” Menjanjikan atau 

memberikan iming-iming materi kepada calon pemilih termasuk ke dalam tindak pidana pemilu 

yang ancaman hukumannya maksimal 2 tahun penjara atau denda Rp. 24 juta rupiah (Pasal 299). 

Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sanksi bagi pasangan calon dan tim 

kampanye yang dinyatakan terbukti melakukan kecurangan dan praktik politik uang lebih berat 

lagi, yakni dapat berupa pembatalan pencalonan atau diskualifikasi (Pasal 82).  

 UU Pilkada No 1/2015 yang menggantikan UU no 1./2014, Pasal 73 juga mengatur 

penanganan politik uang untuk pilkada. Berdasarkan pasal tersebut, calon dan/atau tim 

kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

mempengaruhi pemilih dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk itu politik uang merujuk pada KUHP Pasal 149 yang mengancam para pelaku 

dalam jual beli suara dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling lama empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman yang sama juga diberikan kepada mereka 

yang menerima suap politik. Untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan politik 

uang, juga telah dibentuk Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilihan Umum sejak 2004. 

Gakumdu merupakan forum gabungan pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan guna 

mempercepat proses penanganan kasus pidana pemilu. Lembaga ini hanya dioperasionalisasikan 

pada saat Pemilu digelar. 
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 Revisi atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pilkada yang 

disahkan awal tahun ini, yakni UU No.10/2016, memuat aturan yang lebih tegas lagi soal politik 

uang. KPU juga membuat Peraturan yang memberikan tindakan tegas bagi partai politik yang 

melakukan politik uang. Tabel di bawah ini memuat aturan tegas tersebut: 

Tabel 9 

Aturan tentang Politik Uang 

Aturan Materi 
UU No. 10/2016 Pasal 73: 

- Calon/tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan 
uang/materi kepada penyelenggara pemilihan atau pemilih. 

- Calon yang terbukti melanggar dikenai sanksi pembatalan sebagai 
pasangan calon. 

- Tim kampanye yang terbukti melanggar dikenai sanksi pidana 
- Anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain 

juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang/materi. 

Sanksi pidana: penjara paling lama 72 bulan, denda paling banyak Rp 1 
milyar. 

Peraturan KPU No 
12/2016 

Pasal 69: 

- Partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dilarang 
menjanjikan atau memberikan uang/materi untuk mempengaruhi 
pemilih 

- Dalam masa kampanye, tim kampanye dapat memberikan makan, 
minum, dan transportasi kepada peserta 

- Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang dalam bentuk uang 
- Biaya makan, minum, dan transportasi didasarkan standar biaya 

daerah 
- Jika kampanye berbentuk perlombaan, hadiah harus dalam bentuk 

barang dan nilainya paling besar Rp. 1 juta.  

Pasal 26: 

- Bahan kampanye mandiri meliputi kaus, topi, mug, kalender, kartu 
nama, pin, bolpoin, paying, stiker (paling besar 10x5 cm) 

- Nilainya paling tinggi Rp. 25 ribu.  

Sumber: diolah dari UU No10/2016 dan Peraturan KPU No 12/2016. 
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 Meski sejak 2004 aturan yang ada cukup tegas mengatur soal politik uang, namun 

lemahnya pengawasan dan implementasi sanksi membuat praktek politik uang tetap subur dalam 

setiap Pemilu. Konsistensi dalam aturan perundangan juga menjadi persoalan. Misalnya saja UU 

No 10/2016 yang secara tegas mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan politik 

uang, namun pada saat yang sama, kebijakan ini memberi ruang legal bagi praktek politik uang 

dengan membolehkan pemberian uang untuk makan, transportasi, dan hadiah. Selain itu, 

beberapa peneliti juga menilai sistem Pemilu proporsional terbuka yang dianut saat ini ikut 

mempengaruhi tingginya politik uang, karena kandidat harus memaksimalkan semua upaya 

untuk mendapatkan suara secara terbuka. Di bagian analisa di laporan ini, kami akan membahas 

hal ini lebih detil.  

Rapuhnya Politik Representasi 

 Korupsi dan politik uang, sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan factor-faktor 

paling signifikan yang membuat kinerja partai politik terlihat buruk di mata pemilihnya, dan 

meningkatkan ketidakpercayaan publik pada partai politik. Masyarakat menilai partai politik 

tidak efektif menjalankan fungsi representasinya, terutama dalam hal penyaluran aspirasi 

masyarakat, pendidikan politik, kontrol kinerja pemerintah, kaderisasi dan penempatan wakilnya 

di legislatif. Litbang KOMPAS melakukan survei tentang kepuasaan publik terhadap aspek-

aspek tersebut partai sebagai berikut: 
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Gambar 6 

Proporsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Partai Politik 

 

Sumber: Diolah dari Litbang KOMPAS dalam Nainggolan (2016: 22) 

 

 Grafik di atas menunjukkan tren kepuasan publik terhadap partai politik dalam lima 

aspek di tiga periode terpisah. Dalam tiga periodisasi tersebut, kepuasan publik terhadap partai 

politik sangat rendah. Yang tertinggi adalah 31.7% di periode 2004-2009 dalam hal pengontrolan 

kerja pemerintah. Selebihnya, kepuasan publik kepada partai politik tidak pernah mencapai 30%, 

dan bahkan menurun secara signifikan di periode 2009-2014. Kajian kami akan membahas dua 

persoalan paling dominan dari rapuhnya fungsi representasi artai politik, yakni tidak efektifnya 

penyaluran aspirasi rakyat, dan kaderisasi anggota. Kaderisasi ini juga akan menyinggung soal 

pendidikan politik di dalam partai. Selain tiga hal tersebut, persoalan lain yang juga penting 

adalah minimnya representasi perempuan terutama di legislatif.  
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(i) Penyaluran aspirasi rakyat  

 Kerapuhan representasi politik yang paling nyata adalah dalam hal kurangnya 

kemampuan partai politik mengaspirasikan kepentingan rakyat. Survei LSI menyebutkan bahwa 

terdapat kesenjangan yang besar antara aspirasi pemilih dengan sikap dan tindakan partai politik. 

Sebanyak 65% publik menyatakan bahwa partai politik tidak merepresentasikan aspirasi mereka 

untuk berbagai isu publik: posisi kelas sosial partai, isu ideologi dan sistem legal, dan isu 

ekonomi. Hanya sekitar 35% aspirasi pemilih yang dipersepsikan terwakili oleh sikap dan 

perilaku tujuh partai politik besar.17 Lebih lanjut, jumlah yang besar ini menilai bahwa partai 

politik lebih banyak melakukan hal-hal yang menguntungkan kelompok tertentu, terutama 

pimpinan partai, dan bukan pemilih pada umumnya. Karenanya, menurut survei ini, hanya 

sedikit pemilih yang merasa punya ikatan psiko-politik dengan partai politik, dan hanya 23% 

pemilih yang mengidentikkan diri mereka dengan partai politik tertentu.18 Direktur Puskapol UI, 

Sri Budi Eko Wardani menegaskan lagi fenomena ini, yang menurutnya,  

“Terjadi keterputusan hubungan antara partai politik dengan konstituennya, 
wakil rakyat dengan konstituennya, keterputusan hubungan ini yang ditandai 
dengan banyak aspek, […] kalau kita lihat dari 2009-2014 itu partai pemenang 
pemilu semakin menurun suaranya yang menunjukan engagementnya itu 
semakin memudar. Dari 33% di PDI perjuangan pada masa awal reformasi 
misalnya, sekarang turun hanya menjadi 18%. […] Ini menunjukan bahwa 
partai tidak punya pemikiran yang jauh untuk merawat hubungan dengan 
konstituen.” (Sri Budi Eko Wardani, diskusi terfokus di Jakarta, 31 Agustus 
2016) 

 

                                                            

17http://www.lsi.or.id/riset/215/tiga‐tahun‐parpol‐indonesia‐representasi‐aspirasi‐publik,  diakses 
tanggal 27 Desember 2016 pukul 14.00 WIB. 

18 ibid 
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Efektivitas peran representasi partai politik ditentukan oleh ada atau tidaknya mekanisme 

internal yang mampu mempertahankan hubungan dengan pemilih, dan peran wakil rakyat dari 

partai-partai politik tersebut. Dalam hal mekanisme internal, partai politik tidak memiliki peran 

berarti karena umumnya partai tidak menerapkan mekanisme khusus yang mengatur kewajiban 

anggotanya menggali aspirasi rakyat. Mekanisme yang biasanya dipakai hanyalah melalui 

pertemuan-pertemuan partai yang sifatnya regular, mulai dari musyawarah cabang hingga 

musyawarah nasional.19 Mekanisme ini sebetulnya lebih merupakan mekanisme konsolidasi 

partai, dimana di dalamnya termasuk juga membahas situasi sosial politik lokal. 

Ketiadaan mekanisme internal ini membuat fungsi penyaluran aspirasi bergantung pada 

peran wakil rakyat. Dalam berbagai kajian ilmu politik, ada tiga cara untuk menilai hubungan 

antara wakil rakyat dan aspirasi rakyat (Legowo, 2011). Pertama, berkenaan dengan metode atau 

cara bagaimana perwakilan politik menyerap dan mengolah aspirasi untuk kemudian 

memperjuangkannya dalam kebijakan-kebijakan publik. Ini terkait dengan teknis dan mekanisme 

internal partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat secara efektif. Kedua, dengan melihat 

dari substansi aspirasi rakyat yang tidak homogen dan bagaimana wakil rakyat menentukan 

aspirasi mana yang akan diperjuangkan. Ketiga, terkait dengan efektivitas serapan aspirasi dalam 

kebijakan publik dan beragam kepentingan yang harus dipertimbangkan, termasuk kepentingan 

pribadi atau segelintir elit di legislatif. Wakil rakyat umumnya menampung aspirasi melalui 

mekanisme reses dan kunjungan kerja ke wilayah konstituennya. Meskipun “Rumah Aspirasi”  

yang ditetapkan dalam tata tertib DPR tahun 2009 tidak terlaksana, beberapa anggota Dewan 

tetap berinisiatif membuat sendiri “rumah aspirasi”nya.20 Anggota dewan terkait umumnya juga 

melibatkan anggota-anggota partainya untuk terjun ke masyarakat dengan anggaran terbatas. 
                                                            

19 Dari penjelasan informan partai politik dalm kajian ini, masing‐masing partai politik memiliki mekanisme dan 
nama untuk pertemuan‐pertemuan berkala ini sebagaimana tercantum dalam AD/ART masing‐masing. 

20Rumah Aspirasi di sini merujuk pada kantor‐kantor yang berfungsi utama sebagai penyerap aspirasi masyarakat 
di daerah‐daerah pemilihan. Untuk DPD, kantor ini disebut sebagai “kantor DPD di daerah,” yang secara resmi 
(akan) dikelola oleh Sekertariat Jendral DPD. Satu kantor DPD di daerah akan difungsikan secara bersama‐sama 
oleh empat (4) anggota DPD. Untuk DPR, sebagaimana tertulis dalam Tata Tertib DPR 2009, kantor ini dinamakan 
“Rumah Aspirasi,” yang akan didirikan masing‐masing satu untuk setiap daerah pemilihan. Ini juga berarti setiap 
Rumah Aspirasi di daerah pemilihan harus difungsikan secara bersama‐sama oleh anggota‐anggota DPR yang 
berasal dari daerah pemilihan yang sama. Lihat Legowo, 2011: 13‐14. 
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Dalam pertemuan-pertemuan ini, anggota dewan tidak selalu mendapatkan masukan atau aspirasi 

yang substantif. Tidak jarang wakil rakyat juga harus menyiapkan dana untuk memenuhi 

permintaan sumbangan dari konstituennya. Agus Sulistyono anggota DPR RI sekaligus Ketua 

DPW PKB DIY Yogyakarta, misalnya, mengaku harus menyiapkan sedikitnya 15 juta rupiah 

setiap kali melakukan pertemuan dengan konstituennya (Wawancara di Jakarta, 7 September 

2016). Hal ini menjadi keluhan banyak anggota dewan, sebagaimana dilaporkan oleh kajian 

Formappi (Legowo, 2011: 14). 

Meski demikian, tidak jarang juga wakil rakyat melakukan kunjungan ke daerah untuk 

bertemu instansi-instansi pemerintah atau dinas-dinas pemerintah daerah serta perusahaan-

perusahaan terkait dengan bidang-bidang yang dibahas di dalam komisi masing-masing serta alat 

kelengkapan DPR. Terkait dengan ini, Arie Sujito dari UGM menyebut, 

Kelemahan internal (partai politik) ini diperparah lagi dengan berubahnya fungsi 

partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat menjadi sekedar menjalankan 

peran-peran teknokratis sebagai mitra pemerintah. (Diskusi terbatas di 

Yogyakarta, 5 September 2016) 

b. Kaderisasi Anggota 

 Indikator lainnya dari merapuhnya peran representasi partai politik adalah tidak 

efektifnya kaderisasi anggota yang berakibat pada tren melemahnya loyalitas partai di beberapa 

daerah yang dianggap sebagai basis suara, juga disadari sepenuhnya oleh partai politik. 

Nainggolan (2016) menyebut fenomena berkurangnya loyalitas terhadap partai ini sebagai gejala 

‘dekonsentrasi penguasaan’. Menurutnya, sejak Pemilu 1999, tidak ada satupun partai politik 

yang mampu mempertahankan posisi kemenangannya secara berturut-turut. Hal ini 

menunjukkan bahwa dibalik dinamika perolehan suara partai politik yang berubah-ubah secara 

signifikan, ada ketidakmampuan partai politik untuk meningkatkan jumlah pemilih atau 

simpatisannya (Nainggolan, 2016: 16-17).  

 Kegagalan kaderisasi menjadi salah satu faktor paling signifikan dalam menjelaskan 

fenomena dekonsentrasi penguasaan ini. Sebagaimana disebutkan di atas, partai politik tidak 
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mampu merawat konstituennya karena tidak ada keterikatan terhadap akar rumput sebagaimana 

yang terjadi di era demokrasi sebelumnya. Misalnya, dahulu PAN berafiliasi dengan massa 

Muhammadiyah, PKB dengan NU, atau Golkar yang di masa lalu berbasis pada pemilih 

fungsional, dan sebagainya. Di satu sisi, melemahnya keterikatan partai denga konstituennya ini 

tidak lepas dari semakin mencairnya masyarakat di berbagai wilayah, urban maupun rural. Di 

sisi lain, pemilik uang mendominasi partai politik dan pencalonan dalam Pemilu. Dalam hal ini, 

insentif berpartai lebih besar bagi pengusaha daripada aktivis di akar rumput. Mengingat 

kebutuhan modal finansial yang demikian besar untuk memenangkan kekuasaan, maka hanya 

pengusaha dan/atau pemilik uang yang mampu berkompetisi. Tidak jarang, lobi di partai politik 

merupakan bagian dari kepentingan bisnisnya. 

 Minimnya kader yang didukung karena kualitas dan kedekatan dengan akar rumput 

membuat partai politik harus berkoalisi dengan partai lain dalam hal pencalonan untuk Pemilu 

dan Pilkada. Kajian Litbang KOMPAS menyebutkan, dari sekitar 802 pasangan calon kepala 

daerah yang bertarung dalam pilkada, 669 pasangan adalah yang dicalonkan oleh partai politik 

dan hanya 133 yang mencalonkan tidak melalui jalur partai politik. Dari seluruh pasangan yang 

dicalonkan partai politik, hanya 55 pasangan atau 8.2 persen yang dicalonkan oleh partai politik 

tanpa koalisi dengan partai lain. Mayoritas dicalonkan secara berkoalisi, dan koalisi didaerah 

bisa berbeda dengan koalisi dalam kontestasi Pemilu nasional. Minimnya calon-calon yang 

diusung tunggal oleh partai politik menunjukkan bahwa partai politik tidak mampu 

menghasilkan kader-kader yang siap diuji dalam Pilkada (Nainggolan, 2016). 

 Secara teknis, mekanisme kaderisasi disebut dalam AD/ART tiap partai politik. 

Kaderisasi biasanya dilakukan berjenjang, dan hanya kader yang sudah mengikuti keseluruhan 

jenjang inilah yang bisa mendapat restu dari ketua partai untuk pencalonan di Pilkada. Pada 

prakteknya, ini tidak selalu terjadi. Karena pertimbangan pragmatis, banyak calon-calon dari luar 

partai ataupun calon-calon “kutu loncat” yang berpindah-pindah partai, yang mendapatkan restu 

ketua partai tanpa harus mengikuti kaderisasi berjenjang ini. Ini menjadi faktor lain buruknya 

kaderisasi di partai politik dan mempengaruhi preferensi pemilih terhadap calon-calon dari partai 

politik. Bagi banyak partai politik, kaderisasi ini juga dipahami sebagai bentuk pendidikan 

politik. Ini juga tersirat dalam wawancara kami dengan beberapa narasumber pengurus partai. 
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c. Keterwakilan politik perempuan 

 Termasuk hal penting dalam kaderisasi adalah soal anggota dan calon perempuan. 

Minimnya jumlah keterwakilan politik perempuan di legislatif sudah sejak lama menjadi 

keprihatinan atas kegagalan kaderisasi di partai politik. Upaya mendorong peningkatan 

keterwakilan perempuan lewat perangkat formal (undang-undang) dengan aturan pencalonan 

minimal 30% bagi tiap partai politik dilakukan sejak tahun 2004. Berturut-turut hasilnya dalam 

tiap Pemilu adalah sebagai berikut:  

Tabel 10  

Keterwakilan Perempuan di DPR tahun 2004-2014 

Pemilu Jumlah kursi Persentase 

2004 65 dari 550 kursi 11% 

2009 101 dari 560 kursi 18% 

2014 97 dari 560 kursi 17% 

Sumber: diolah dari data KPU 

 

 Aturan tentang kewajiban minimal 30% pencalonan perempuan ternyata tidak memberi 

perubahan signifikan terhadap jumlah keterwakilan perempuan di legislatif. Penurunan 

keterwakilan perempuan sudah terjadi di tahap pencalonan. Tahapan ini justru menjadi penting 

apabila dibandingkan dengan jumlah akhir keterwakilan perempuan, karena kecenderungan 

jumlah keterpilihan akhir mengecil dibandingkan dengan pencalonan. Puskapol meneliti dua 

Pemilu, tahun 2009 dan 2014, dan menelaah penurunan tersebut (Ardiansa, 2015). Angka 

pencalonan perempuan untuk DPR RI pada Pemilu 2009 berjumlah 3.752 dari 11.143 atau setara 

dengan 33%. Hasil ini cukup menggembirakan karena pencalonan setara 33% mampu 

menghasilkan perolehan suara sah caleg perempuan sebesar 22,45%. Sementara perolehan kursi 

perempuan setara 18% yakni 101 kursi dari total 560 kursi.  Pada Pemilu 2014, pencalonan 
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perempuan untuk DPR RI berjumlah 2.467 dari 6.619 atau setara dengan 37%. Pencalonan 37% 

tersebut mampu menghasilkan perolehan suara sah caleg perempuan sebesar 23%. Akan tetapi 

perolehan kursi perempuan justru menurun menjadi 17 % yaitu hanya 97 kursi dari total 560 

kursi. 

 Meskipun UU mensyaratkan partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan, 

namun pada prakteknya tidak ada sanksi berat bagi partai yang tidak memenuhi syarat ini. 

Beberapa hal lain yang ditemukan dari kajian Puskapol (Ardiansa, 2016) adalah keterkaitan 

antara penurunan jumlah kontestan berdampak pada semakin mengecilnya kemungkinan 

perempuan terpilih. Pada kondisi itu, partai menempatkan caleg perempuan di nomor urut 

bawah, biasanya nomor urut 3, untuk memenuhi syarat yang diatur dalam UU. Dengan demikian, 

partai politik hanya setengah hati mencalonkan perempuan, karena perempuan dimanfaatkan 

hanya untuk mendulang suara tapi tidak diharapkan untuk terpilih. Ini juga dibuktikan dengan 

minimnya kaderisasi yang terprogram untuk mendorong kualitas dan kuantitas representasi 

perempuan. Kecilnya jumlah keterpilihan perempuan juga memperlihatkan adanya hambatan 

besar dari pemilih, termasuk juga basis pemilihan yang masih bersifat primordialisme dan 

tingginya angka politik uang. Untuk yang terakhir ini, kebanyakan calon perempuan tidak 

memiliki uang sebanyak calon laki-laki karena umumnya perempuan lebih banyak berperan di 

wilayah domestik dan bukan sebagai pencari nafkah utama keluarga. 

Perundangan tentang representasi partai politik. 

 Fungsi representasi partai politik merupakan bahasan utama dari berbagai produk 

perundangan terkait partai politik dan Pemilu di Indonesia. Fungsi representasi dari partai politik 

ini akan membawa aspirasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup berbangsa 

dan bernegara. Oleh karena itu partai politik memiliki peran sentral sebagai penghubung yang 

strategis antara pemerintah dengan warga negara.  

 Untuk mengakui keberadaan partai politik sebagai representasi masyarakat secara luas 

maka dibentuklah undang-undang partai politik. Undang-undang terbaru mengenai partai politik 

adalah undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Salah satu pasal dalam 

undang-undang ini, yaitu pasal 29 menyatakan bahwa partai politik berhak melakukan rekrutmen 
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terhadap warga negara untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepala daerah. Selain itu dalam UU 

ini partai politik juga harus mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan 

dalam kepengurusannya. Hal ini menunjukan betapa pentingnya fungsi representasi partai 

politik. 

 Selanjutnya dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012, tentang pemilihan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), menyatakan secara jelas dalam pasal 7 mengenai peserta pemilu 

anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Maka berdasarkan produk undang-undang ini 

menjadi semakin jelas bahwa hanya partai politik yang diakui dan diatur secara sah sebagai 

lembaga yang berfungsi menciptakan wakil rakyat di pemerintahan.  

 Maka dari itu fungsi repsentasi politik yang dilakukan oleh partai politik ini menjadi 

sangat penting, mengingat tidak ada lembaga atau organisasi lain yang berhak mendudukan 

wakilnya di lembaga pemerintahan dan mengikuti pemilu selain partai politik. Representasi 

masyarakat dalam partai politik ini adalah harapan ideal yang harus dibuktikan oleh setiap partai 

politik dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada dirinya. Karena hanya partai politik lah 

yang akan mewakili masyarakat dalam perumusan undang-undang untuk mencipkatan 

kebijakan-kebijakan yang menunjang kesejahteraan rakyat.  

B. TANTANGAN DAN CAPAIAN DALAM PENGUATAN PARTAI POLITIK 

 Berangkat dari paparan masalah-masalah yang dihadapi partai politik di bagian 

sebelumnya, bagian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan sekaligus capaian untuk penguatan 

partai politik. Tantangan ini sekaligus menunjukkan faktor-faktor utama yang melemahkan 

kinerja parpol. Yang pertama adalah patron-klien, yang kedua adalah sistem internal partai yang 

tidak demokratis, yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Ketiga hal ini memberi implikasi 

bukan saja pada perannya sebagai alat perjuangan, tapi juga menjauhkannya dari rakyat dengan 

potensi semakin membesarnya ketidak percayaan publik terhadap parpol. Masyarakat lebih 

menilai peran dan kinerja individu kader partai, terutama pada masa kampanye Pemilu atau 

Pilkada. Hal-hal ini yang menjadi wilayah penting untuk segera diintervensi oleh berbagai pihak, 
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dalam konteks tinjauan ini adalah pemerintah. Selain membahas tantangan-tantangan ini, bagian 

ini sekaligus juga membahas apa saja yang sudah menjadi capaian dalam berbagai upaya 

penguatan partai politik.  

Patronase dan Klientalisme 

 Persoalan money politics, korupsi, merapuhnya peran representasi, dan 

ketidakdemokratisan internal partai sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya merupakan 

fenomena yang muncul dari karakter patronase dan klientalisme yang kuat dalam partai politik di 

Indonesia saat ini. Karakter patronase dan klientalisme sudah banyak dibahas dalam kajian-

kajian partai politik kontemporer di Indonesia. Slater (2004) dan Ambardi (2009) menekankan 

kecenderungan kartelisasi politik di dalam parpol sebagai manifestasi dari patronase dengan cara 

pendistribusian sumber-sumber material. Mietzner (2007) menekankan soal patronase dalam 

oligarki parpol pada isu penggalangan dana partai politik, yang kemudian juga isu pembiayaan 

partai politik (2013), dan mengkaitkan fenomena oligarki dengan minimnya subsidi Negara 

untuk parpol sebagai hal yang lebih penting daripada klientalisme. Sementara itu, analisis yang 

menyebutkan adanya oligarki di dalam parpol Indonesia (misalnya Hadiz dan Robison, 2004; 

2013, Winters, 2011) juga menyebutkan patronase di tingkat elit ini sebagai perekat politik yang 

memungkinkan oligarki terjadi. Aspinall dkk (2015) dalam kajiannya tentang money politics 

antara lain menemukan bahwa politik patronase merupakan aspek sentral dalam strategi 

kampanye hampir semua kandidat Pilkada di wilayah-wilayah penelitian mereka.  

Partai politik di Indonesia berhadapan dengan tantangan utama yakni kuatnya patronase 

(dan klientalisme sebagai responnya). Partai-partai ini pada umumnya masuk dalam dua 

kelompok besar yakni partai elit dan partai elektoralis. Mengikuti klasifikasi pembagian genus 

dan spesies oleh Gunther dan Diamond (2003), kelompok ini memiliki jenis-jenis dan 

karakternya masing-masing. Partai elit, menurut mereka, adalah 

“those who principal organizational structures are minimal and based upon 
established elites and related interpersonal networks within a specific geographic 
area” (Gunther dan Diamond, 2003: 175) 
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“adalah partai yang struktur organisasi utamanya terbatas dan berbasis pada elit 
tertentu dan jaringan personal dalam wilayah geografis tertentu” 

 Kelompok partai ini bisa ada di tingkat nasional ataupun lokal, dan umumnya tidak 

memiliki platform ideologi tertentu. Di level paling terkecil, dalam kaitannya dengan kandidat 

Pemilu atau Pilkada dengan pemilih, komitmen elektoral dilakukan melalui pertukaran atau 

pemberian materi atau uang kepada konstituen. Selain itu, partai ini umumnya tidak berambisi 

menghegemoni kekuasaan, melainkan selalu membutuhkan partai-partai lain untuk berkolaborasi 

(Gunther dan Diamond, 2003: 175). 

 Sementara itu, partai elektoralis berfungsi efektif ketika masa menjelang Pemilu. Partai 

jenis ini, mirip seperti partai elit, memiliki struktur keorganisasian terbatas. Mereka hanya punya 

perangkat utama seperti kantor dan staf seadanya, terutama di parlemen. Namun partai ini sangat 

aktif pada saat Pemilu dengan berbagai kampanye, terutama melalui media seperti televisi dan 

media lainnya. Adapun dalam pencalonan, biasanya partai ini mengandalkan pada profil individu 

yang berpotensi menarik perhatian publik. Latar belakang keorganisasian, pengalaman di partai, 

dan kapasitas kepemimpinan, bukanlah kriteria utama bagi partai mencalonkan individu ini 

(Gunther dan Diamond, 2003: 185). Ada tiga jenis partai yang masuk dalam kelompok ini: partai 

lintas kelompok, partai personalistik, dan partai programatik.  

 Meskipun dalam beberapa hal karakteristik kedua kelompok partai tersebut berbeda, 

namun kesamaan diantara keduanya adalah unsur patronase yang kuat oleh elit-elit tertentu 

dalam partai serta minimnya platform ideologi sehingga lebih cenderung pada pilihan-pilihan 

pragmatis dalam memenangkan kekuasaan, misalnya kolaborasi dengan partai lain dan 

mengandalkan pada figur-figur tertentu. Figur-figur inilah yang kemudian lebih banyak 

menetapkan arah dan keputusan-keputusan partai politik, dan patronase kemudian membuat 

partai politik tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di internalnya. Partai-partai 

besar di Indonesia umumnya mengikuti karakter yang demikian. 

 Patronase ini menguat terutama menjelang Pemilu dan Pilkada. Kajian yang dilakukan 

LIPI terhadap Pilpres, misalnya, menemukan kentalnya unsur patronase ini bahkan dalam 

tahapan pencalonan Presiden di masing-masing partai (Amalia, 2016: 105-155). Partai-partai 
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seperti PDIP, Golkar, PPP, PAN, Partai Demokrat dan sebagainya mempraktekkan model 

pencalonan tunggal dimana ketua partai menjadi calon presiden meskipun sudah ada terobosan 

untuk memilih calon presiden dengan menggunakan konvensi atau muktamar seperti yang 

pertama kali dilakukan oleh Golkar tahun 2004. PDIP membuat pengecualian di tahun 2013 

ketika memutuskan Joko Widodo menjadi calon presiden, namun hal ini dilakukan lebih karena 

desakan eksternal terkait populisme Widodo dibandingkan dengan Megawati. Dengan kata lain, 

sejauh ini belum ada pola pencalonan yang melembaga di dalam partai-partai politik. Ini tidak 

saja membuat kaderisasi kepemimpinan terhambat, tetapi juga menimbulkan kerentanan konflik 

internal di dalam partai sebagaimana yang dialami oleh beberapa Partai termasuk Golkar. 

 Di tingkatan yang lebih bawah, patronase juga menguat signifikan bahkan hingga ke 

struktur organisasi. CSIS melakukan sensus pada Februari 2015, mewawancarai semua pimpinan 

partai PAN, PDIP, Gerindra dan Partai Demokrat. Temuan survei itu adalah bahwa terjadi 

perubahan struktur dalam elit partai di daerah dengan mendominasinya pengusaha. Lebih dari 

setengah pimpinan partai di daerah adalah pengusaha, terutama PDIP (Diskusi terbatas, Arya 

Fernandez di Jakarta, 31 Agustus 2016). Menguatnya patronase sebangun dengan menguatnya 

klientalisme di kalangan pemberi suara. 

 Relasi yang demikian menyebabkan semakin lemahnya hubungan antara partai politik 

dengan pemilihnya. Sebagaimana disampaikan di Bagian III, loyalitas pemilih sangat lemah dan 

cair ditunjukkan dengan perubahan signifikan perolehan suara di setiap Pemilu. Pilihan 

pragmatis partai dengan hanya mengandalkan figur-figur yang popular dan/atau memiliki uang, 

serta relasi hubungan yang dibangun berdasarkan politik uang, menjadikan pemilih tidak punya 

keterikatan apa-apa dan begitupun sebaliknya kandidat tidak terbebani untuk dekat kepada 

konstituennya ketika sudah terpilih. 

 Dalam konteks demikian, patronase dilihat sebagai penghambat utama penguatan partai 

politik, namun Petr Kopecky dan Peter Mair (2006) mengajukan pandangan berbeda. Patronase 

yang dipahami selama ini lebih melihat aspek pertukaran antara patron dan klien (pemilih) 

sebagai sesuatu yang negatif, padahal beberapa Negara melegalkan praktek tersebut dalam 

prosedur-prosedur tertentu. Di Amerika Serikat, misalnya, Presiden, Gubernur, dan Walikota 
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dibolehkan menunjuk beberapa orang tertentu untuk menduduki jabatan publik sebagai bagian 

dari balas jasa kepada pemilihnya. Begitupun di beberapa Negara maju lainnya dimana model 

patronase ini justru dilegalkan dan menjadi bagian dari sistem perwakilan politik. Karena itu, 

Kopecky dan Mair (2006) menawarkan cara pandang baru yang melihat patronase sebagai 

bentuk kewenangan partai politik untuk menunjuk orang-orang tertentu duduk di posisi-posisi 

publik di pemerintahan dalam konteks sistem pemerintahan modern. Ini merupakan sebuah 

strategi bagi partai bersangkutan untuk tetap eksis dan melakukan fungsinya dengan lebih 

efektif. Ini juga menjadi strategi efektif dalam menyikapi mengendurnya loyalitas di masyarakat 

terhadap partai, karena patronase memungkinkan partai yang dipilih untuk menunjuk anggota 

dari pemilih atau konstituennya untuk menduduki posisi-posisi penting. 

 Untuk konteks di Indonesia, patronase demikian mungkin saja diterapkan terutama 

sebagai upaya mendekatkan kembali dengan pemilih atau konstituen, tetapi tidak bisa membantu 

mengatasi masalah krusial seperti politik uang, sistem internal partai yang tidak demokratis, dan 

oligarki di tubuh partai. Sebaliknya, patronase yang demikian menguatkan lagi peran terpusat 

sejumlah elit yang akan memutuskan individu-individu yang layak menempati posisi-posisi 

strategis tersebut.  

Internal Partai yang Tidak Demokratis 

 Salah satu temuan dari diskusi terbatas kami di Jakarta dan Yogyakarta bersama 

akademisi dan peneliti adalah bahwa tantangan terbesar ke depan bagi penguatan partai politik 

adalah  memastikan bahwa demokrasi di internal partai berjalan dengan baik. Partai politik 

adalah salah satu pilar demokrasi, karenanya lembaga partai tidak lepas dari kewajibannya untuk 

menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam tubuh partai masing-masing. Demokrasi yang 

diterapkan di dalam partai mencerminkan konsistensinya dengan peran dan fungsinya dalam 

konteks Negara dan masyarakat. Demokrasi sendiri masih menjadi pilihan dominan masyarakat, 

sebagaiamana survei yang dilakukan oleh CSIS tahun ini yang menyebutkan 55% publik 

beranggapan bahwa demokrasi itu adalah sistem politik terbaik dari sistem politik lainnya. 

Meskipun kepercayaan terhadap lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan partai politik itu 

sangat rendah, tidak mencapai angka 30%, namun masih besar persentase publik yang masih 
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percaya pada demokrasi. Sekitar 51% publik mengatakan bahwa demokrasi sudah berkembang, 

25% mengatakan stagnan dan sekitar 7,3% mengatakan demokrasi mundur (Arya Fernandez, 

diskusi terbatas di Jakarta, 31 Agustus 2016). 

 Beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang perlu diterapkan dalam partai politik adalah 

akuntabilitas, transparansi, terutama terkait dengan dana partai, juga pluralisme di dalam partai 

politik. Absennya akuntabilitas dan transparansi dalam hal keuangan partai dikupas oleh riset 

yang dilakukan oleh Kemitraan dan Perludem. Kemitraan menemukan bahwa bahkan format 

pelaporan ke Badan Pemeriksa Keuangan-pun sangat jauh dari standar akuntansi, dan laporan ini 

hanya diketahui oleh orang-orang tertentu di partai. Beberapa partai politik, seperti PDIP 

Yogyakarta, sudah mulai mempublikasikan sejumlah laporan-laporan mereka, termasuk laporan 

kegiatan dan keuangan umum ke webite mereka. Namun ini satu saja dari contoh yang baik, 

kebanyakan partai dan kantor-kantornya tidak punya inisiatif serupa dan transparansi serta 

akuntabilitas masih belum menjadi landasan dari perencanaan dan kegiatan organisasi. Di sisi 

lain, dari perspektif partai politik pelaporan keuangan ini sudah dilakukan sewajarnya, 

mengingat yang dilaporkan juga hanya pengeluaran-pengeluaran operasional. Lukman Eddy, 

misalnya, menyebutkan: 

“Negaranya saja tidak memberikan uang, maka apa yang harus di 
akuntabilitaskan, apa yang harus di transparansikan. Karena saya menganggap 
Rp 108 itu sama namanya dengan negara tidak memberikan apa-apa, walaupun 
tetap ada pertanggung jawaban kepada Menteri dalam negeri. Misalkan untuk 
PKB itu, uang yang diberikan sebesar 1,5 miliar, maka pertanggung jawabannya 
hanya satu nomenklatur saja, untuk bayar listrik dan bayar air sudah habis.” 
(Lukman Eddy, wawancara di Jakarta, 22 Novermber 2016)  

 

 Keluhan serupa dari partai lain sama halnya, yaitu tidak terlepas dari minimnya bantuan 

Negara untuk partai politik, yang hanya bisa menutupi kebutuhan operasional kesekretariatan 

sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya. Selain soal transparansi dan akuntabilitas keuangan, 

tidak demokratisnya partai antara lain juga bisa dilihat dengan terjadinya aklamasi dalam 

pencalonan ketua partai. Ini terjadi dalam PDIP, Demokrat, Gerindra, dan Nasdem. Dalam hal 

ini, partisipasi anggota dalam hal pemilihan kandidat, baik itu kandidat legislatif maupun 
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eksekutif atau ketua umum partai, sangat dibutuhkan. Dalam penominasian kepala daerah, 

misalnya, tidak ada keterlibatan anggota, sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Umum sebagaimana 

diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada terutama di pasal 4. Demikian pula halnya 

dengan pemilihan Ketua Umum, hak suara terbatas sampai pada ketua partai di tingkat wilayah, 

dan itu hanya ketua wilayahnya saja. Anggota tidak diberikan keterlibatan yang utuh dalam 

proses pemilihan ketua umum maupun dalam proses seleksi untuk calon anggota legislatif dan 

kepala daerah. Ditambah lagi, masa jabtan ketua partai tidak dibatasi, sehingga memungkinkan 

sejumlah elit tertentu untuk bisa bertahan lama dalam posisi puncak di partai yang bersangkutan. 

 Indikator lain untuk melihat demokratis atau tidaknya sebuah partai politik adalah dengan 

melihat seberapa kebijakan-kebijakan tersentralisir dan terdistribusi dengan baik. Misalnya, PKS 

memiliki organ yang sangat kuat bernama Majelis Syuro, yang berhak menentukan pimpinan 

partai di tingkat pusat, memilih ketua partai, mentukan kebijakan partai, menentukan arah 

kebijakan koalisi, termasuk memecat anggota partai. Demikian hampir serupa di partai lainnya, 

seperti Majelis Tinggi di Partai Demokrat. Jenjang karir termasuk aspek yang juga ditentukan 

oleh sentralisasi kekuasaan. Kuatnya patronase membuat seseorang tidak mudah untuk mengisi 

jabatan strategis tanpa patron tertentu, termasuk juga mereka yang di daerah yang harus 

berpatron ke pusat untuk kepastian jenjang karir dan posisinya. 

Pengawasan dan Implementasi Kebijakan 

 Beberapa pejabat dari partai politik maupun lembaga publik menilai bahwa sistem 

perwakilan merupakan tantangan tersendiri bagi penguatan partai politik di Indonesia. Sistem 

perwakilan ini terkait dengan sistem Pemilu yang diadopsi di Indonesia terutama sejak tahun 

1999. Secara garis besar, perkembangan sistem Pemilu di Indonesia bisa dilihat pada table 

berikut: 
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Tabel 11 

Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia 

Pokok Bahasan Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 

Dasar hokum (UU 
tentang Pemilihan 
Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD) 

UU No 3/1999 UU No 12/2003 UU No 10/2008 UU No 8/2012 

Sistem Pemilu Sistem 
proporsional 
dengan daftar 
tertutup 

Sistem 
proporsional 
dengan daftar 
terbuka 
(berdasarkan 
nomor urut caleg) 

Sistem 
proporsional 
dengan daftar 
terbuka 
(berdasarkan 
perolehan suara 
terbanyak caleg) 

Sistem 
proporsional 
dengan daftar 
terbuka 
(berdasarkan 
perolehan suara 
terbanyak caleg) 

Ambang Batas Ambang batas 
pemilihan 
(electoral 
threshold atau ET) 
sebesar 2 persen 

ET sebesar 3 
persen 

Ambang batas 
parlemen 
(parliamentary 
threshold atau PT) 
sebesar 2,5 persen 
dan hanya berlaku 
di DPR 

PT sebesar 3,5 
persen dan berlaku 
hanya di DPR 

Jumlah Kursi per 
Daerah Pemilihan 

Ditetapkan 
berdasarkan 
jumlah penduduk 
di daerah Tingkat 
I, dengan 
ketentuan setiap 
Daerah Tingkat II 
mendapat 
sekurang-
kurangnya 1 (satu) 
kursi. 

3-12 kursi 3-10 kursi (DPR), 
dan 3-12 kursi 
(DPRD) 

3-10 kursi (DPR), 
dan 3-12 kursi 
(DPRD) 

Metode Konversi 
Suara 

Metode Kuota Metode Kuota Metode Kuota Metode Kuota 

Keterwakilan 
Perempuan 

   -sekurang-
kurangnya 30% 
(tiga puluh persen) 
keterwakilan 
perempuan pada 
kepengurusan 
partai politik 
tingkat pusat 
sebagai 
persyaratan ikut 
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Pemilu 

-daftar bakal calon 
memuat paling 
sedikit 30% (tiga 
puluh persen) 
keterwakilan 
perempuan 

Sumber: KOMPASPedia Partai Politik Indonesia 1999-2014 (2016) dan sumber-sumber lain. 

 

 Sebagaimana diperlihatkan di tabel tersebut, aturan dan sistem Pemilu kerap berubah di 

setiap periode Pemilu sejak tahun 1999. Sebaliknya, tidak banyak perubahan atau dampaknya 

terhadap peningkatan kinerja partai politik, malah semakin memburuk setiap tahunnya 

sebagaimana dijabarkan di Bagian III. Sama halnya dengan perundang-undangan yang terkait 

dengan partai politik sejak tahun 1999, ternyata tidak juga bisa menguatkan peran dan kinerja 

partai politik. Sebaliknya, perubahan-perubahan ini justru menunjukkan dinamika beragam 

kepentingan elit-elit dalam partai politik di legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, perubahan-

perubahan sistem dan aturan-aturan tersebut tidak memberikan perubahan signifikan terhadap 

kinerja partai politik.   

 Faktor yang lebih dominan menentukan adalah minimnya pengawasan terhadap 

implementasi kebijakan tersebut dan sanksi yang memadai dan tegas terhadap partai-partai 

politik yang tidak menjalankan aturan yang ada. Kajian Kemitraan tentang Keuangan Partai 

Politik, misalnya, menyimpulkan bahwa anomali keuangan partai politik tidak bisa diminimalisir 

meskipun peraturan dan perundang-undangan diciptakan untuk mengatur dengan keuangan 

partai politik. Dua hal yang diindikasikan sebagai faktor penentu dalam kajian tersebut adalah 

kurangnya aturan yang secara tegas memberikan sanksi bagi pelanggaran, dan perangkat 

pengawasan yang masih kurang memadai (Supriyadi, 2011). Mirip dengan hal ini, kajian 

Perludem juga menyimpulkan hal serupa bagi dana partai dan dana kampanye. Keduanya 

merekomendasikan perlunya jaminan transparansi dan akuntabilitas di dalam partai sebagai 

syarat bagi kesiapan menerima dana bantuan lebih besar dari Negara, serta perlunya mekanisme 

yang efektif untuk pengawasan dan implementasi sanksi.  
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BAB IV 

PENGUATAN PARTAI POLITIK UNTUK KONSOLIDASI DEMOKRASI: SEBUAH 

REKOMENDASI  

 

Berangkat dari rendahnya skor kinerja partai politik sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam IDI, kajian ini mengidentifikasi dan mengelaborasi beberapa gejala kronis memburuknya 

peran dan fungsi partai politik di Indonesia dalam kurun hampir dua dekade sejak reformasi 

politik dimulai. Elaborasi ini penting dalam rangka memenuhi salah tujuan pertama kajian ini, 

yakni untuk mengetahui tantangan bagi penguatan partai politik dan di ruang-ruang mana saja 

pemerintah bisa ikut berperan mendorong kinerja partai politik di Indonesia. Bab ini akan 

sepenuhnya difokuskan pada kebutuhan yang terakhir. Sebagaimana tujuan lain dari kajian ini 

yang telah disampaikan di Bab I, kami akan melihat kembali kesesuaian program prioritas 

sekaligus merekomendasikan hal-hal yang bisa dipertimbangkan dalam perencanaan dan 

penyusunan program pemerintah, utamanya dalam hal penguatan demokrasi di Indonesia.  

 

A. PRIORITAS NASIONAL DAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH  

 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membagi visi misinya untuk 

membangun Indonesia ke arah tujuan bersama sebagaimana diamanatkan dalam Proklamasi dan 

konstitusi Indonesia. Visi dan misi ini kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi Pembangunan Nasional 2015-

2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong”. Visi ini diwujudkan melalui tujuh misi pembangunan dan sembilan agenda 

utama Nawacita. Baik dalam misi pembangunan maupun agenda pembangunan tersebut, secara 

spesifik disebutkan tentang penguatan demokrasi dengan penegakan hukum. Secara spesifik, 

agenda kedua dalam Nawacita menyebut:  



65 

 

“Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas 
pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi 
dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, 
pemilu, dan lembaga perwakilan.” 

 

Komitmen tersebut tentu merupakan sebuah cita-cita besar, dan membutuhkan realisasi yang 

nyata serta terukur. Rencana Kerja Pemerintah yang dibuat tahunan menterjemahkan agenda 

tersebut dalam program-program prioritas. Untuk RKP 2017, tema yang diusung adalah 

“Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Tema ini merupakan tema 

keberlanjutan dari tema-tema sebelumnya di tahun 2015 dan 2016, dimana pembangunan 

infrastruktur dan ekonomi mendapat porsi utama bagi pembangunan terprogram di Indonesia. 

Meski demikian, rencana pembangunan disusun dengan mengakomodir aspek-aspek terkait 

sehingga sifatnya lebih holistik daripada sektoral di satu aspek semata. Dalam aspek politik, 

Prioritas Nasionalnya adalah “Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi” dengan 

kegiatan Prioritasnya adalah Penguatan Lembaga Demokrasi (RKP, 2017). Kegiatan Prioritas ini 

terbagi dalam tiga aspek sebagaimana berikut:   
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Gambar 7  

Kegiatan Prioritas 

Sumber: RKP 2017 

 

Prioritas ini masih relevan dalam mereflaksikan visi RPJPN 2005-2025 sebagaimana 

diatur dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, yakni mewujudkan masyarakat 

demokratis berlandaskan hukum, yang antara lain dilakukan dengan memantapkan kelembagaan 

demokrasi yang lebih kokoh (Presentasi Indra Jaya Sukri, 2016). Salah satu indikator yang 

dipakai adalah menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi 

demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang 

aman, damai, adil jujur dan demokratis; serta meningkatnya keterwakilan perempuan dalam 
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kepengurusan parpol hingga 30%. Dari indikator-indikator ini, kegiatan yang menjadi prioritas di 

tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam RKP 2017, adalah peningkatan dana bantuan 

parpol, dengan target jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan 

kapasitas sebanyak 10 parpol (RKP 2017: 243). 

Pembahasan di bab-bab sebelumnya menjadi relevan dalam konteks ini. Uraian tentang 

masalah, tantangan dan capaian partai politk memperlihatkan bahwa minimnya kinerja partai 

politik melibatkan multi isu, mulai dari korupsi, hingga tantangan yang sifatnya lebih sistemik 

seperti patronase di dalam partai politik. Disamping itu, Negara harus berhitung dengan situasi 

keuangannya sebelum bisa memberikan bantuan signifikan kepada partai politik. Bantuan 

tahunan pada parpol sejak 2014 adalah: Rp13,176 miliar (PP No. 83/2012 tentang Perubahan 

Atas PP No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik), meningkat dari periode 

sebelumnya. 

 

Gambar  8 

Perbandingan Dana Bantuan Parpol tahun 2009 dan 2014 

Sumber: Indra Jaya Sukri, 2016 

 

9,180,068,796

13,176,393,876

2009 2014
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Selain secara keuangan, pemerintah juga memiliki keterbatasan dengan informasi yang 

terdata dengan baik serta koordinasi yang efektif. Titi Anggraeni dari Perludem mengutip hasil 

kajian mereka, bahwa:  

“Kemendagri sendiri tidak punya data peta riil untuk di daerah (terkait bantuan 
parpol), oleh karena kita harus juga bisa meneliti selama ini sumber dana daerah 
megambil slot APBD dari yang mana untuk parpol, berapa sih uang daerah yang 
keluar. Di Papua itu mereka masih pake slot perkursi bukan slot persuara sah, 
padahal itu peraturan 2008 terakhir di terapkan. Jadikan sebenarnya ada 
koordinasi yang tidak jalan antara kesbangpol di daerah dengan kemendagri.” 
(Titi Anggraeni, Diskusi Terbatas di Jakarta, 31 Agustus 2016) 

 
Diskusi tentang perlunya kenaikan dana bantuan untuk partai politik sudah bergulir 

selama beberapa tahun terakhir ini, terutama di antara elit-elit partai yang menjabat di eksekutif 

maupun legislatif. Argumentasi utama yang dimajukan adalah terkait dengan tingkat 

ketergantungan yang tinggi partai politk terhadap pihak-pihak swasta yang mendonasikan uang 

mereka terutama saat Pemilu, hal ini menyebabkan partai tidak lagi melayani kepentingan 

masyarakat, melainkan kepentingan para ‘donatur’ ini. Lebih lanjut, dominasi orang-orang yang 

memiliki uang banyak baik sebagai pengurus maupun kandidat dari partai juga berimplikasi pada 

motivasi mendapatkan uang sebagai pengembalian investasi mereka yang besar dalam masa 

kampanye Pemilu. Korupsi dengan demikian semakin tidak terhindarkan. Ditambah dengan tidak 

transparan dan lemahnya sanksi serta pengawasan terhadap keuangan partai, hal ini 

memunculkan desakan agar Negara berperan lebih aktif menyehatkan partai politik dengan 

menambah jumlah bantuan keuangannya. Adapun bantuan Rp 108 per suara pemilih berdasarkan 

informasi yang kami dapat dari para narasumber dianggap sangat kecil, bahkan untuk memenuhi 

kebutuhan operasional sehari-hari partai hampir tidak mencukupi, sebagaimana dijelaskan di bab 

sebelumnya, sehingga muncul cara-cara lain partai politik mendapatkan dana secara illegal.  

Meskipun penambahan dana bantuan partai dinilai penting untuk dilakukan, berbagai 

kajian yang selama ini sudah dilakukan menunjukkan bahwa penambahan tersebut justru 

berpotensi buruk apabila tidak disertai dengan keharusan partai politik untuk transparan dan 

akuntabel terhadap keuangannya. Partai politik yang kami wawancarai semuanya menyatakan 

kesiapannya untuk prasyarat ini, dan juga kesiapan untuk menjalani peningkatan kapasitas terkait 

dengan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang memadai. Tawaran yang demikian 
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hanya akan efektif selama ada aturan yang tegas dengan sanksi yang ketat, disamping itu harus 

ada lembaga negara yang ditunjuk secara khusus untuk mengawasi implementasi aturan tersebut.  

Peningkatan dana bantuan partai politik juga terkait dengan diskusi tentang perlunya 

sistem Pemilu dikembalikan kepada sistem proporsional tertutup untuk menghindari politik 

uang. Usulan kembali ke sistem yang lama muncul dari sistem pemilu yang terbuka seperti 

sekarang ini, karena dianggap memiliki konsekuensi terhadap besarnya biaya kampanye bagi 

para kandidat. Dengan kata lain, kampanye yang awalnya berbasis partai politik (party based 

campaign) sekarang berubah menjadi kampanye yang berbasis kandidat (candidate based 

campaign) dimana beban dana kampanye yang begitu besar harus ditanggung sendiri oleh 

individu kandidat masing-masing (Arya Fernandez, diskusi terbatas 31 Agustus 2016 di Jakarta).  

Pada dasarnya, perubahan sistem Pemilu tidak memberi dampak yang signifikan terhadap 

praktek politik uang dan korupsi selama partai politik tidak mulai menerapkan prinsip demokrasi 

di dalamnya. Setiap sistem Pemilu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam 

sistem proporsiional terbuka, masyarakat lebih lebih berdaulat dalam menentukan calonnya. 

Namun sistem ini melahirkan persaingan yang tidak sehat di antara sesama calon partai, dan 

mengentalkan lagi klientalisme di kalangan pemilih.  

Sementara itu sistem proposional tertutup mengembalikan wewenang kepada partai 

politik dalam menentukan calon-calonnya, dan rakyat cukup memilih partai yang mereka 

percayai. Namun tentu saja kepercayaan dan kedekatan rakyat dengan calon yang terpilih 

menjadi berjarak. Pada kenyataannya sekarang ini hanya sedikit masyarakat yang merasa 

memiliki kedekatan dengan partai politik, jadi dengan sistem pemilu tertutup, masyarakat akan 

semakin berjarak tidak hanya dengan partai politik namun juga dengan calon yang terpilih. 

Berjaraknya masyarakat dengan partai politik dapat dilihat melalui grafik yang ditunjukan 

dibawah ini: 
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Gambar 9 

Kedekatan Masyarakat Dengan Partai Politik (Party ID) 

Sumber: Pol-Tracking Institute 

 Grafik diatas menggambarkan bahwa pada saat ini masyarakat mulai terpisah dari 

partai politik. Data tersebut diambil pada bulan Maret 2014 pada masa kampanye terbuka pemilu 

legislatif tahun 2014. Diketahui bahwa Party ID atau pemilih yang merasa dekat dengan partai 

politik hanya sebesar 25% dan sebanyak 75% merasa dirinya tidak memiliki kedekatan dengan 

partai politik. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, karena hal ini menunjukan 

bahwa fungsi repesentasi partai politik juga menjadi tercerabut, dimana terjadi keterputusan 

hubungan antara wakil rakyat dengan rakyatnya. 

 Dalam dua sistem tersebut, baik proporsional tertutup maupun terbuka, politik uang tetap 

bisa terjadi. Menurut Ed Aspinall, hanya lokusnya saja yang berubah. Jika dalam proporsional 

terbuka politik uang berlangsung di masyarakat, maka dalam proporsional tertutup politik uang 

terjadi di internal partai pada saat nominasi calon partai (Diskusi terbatas di Jakarta, November 

2016). Karenanya, penyehatan partai politik tidak mungkin diredusir sebatas perubahan sistem 

Pemilu semata. 

  

TIDAK
57%

YA
25%

TT/TJ
18%

TT : Tidak Tahu
TJ : Tidak Jawab
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B. REKOMENDASI: MENGEMBALIKAN KEKUASAAN PADA RAKYAT 

 
 Berdasarkan identifikasi dan pemaparan di bab sebelumnya tentang masalah partai politik 

dan tantangan penguatan peran partai, kami merumuskan sejumlah rekomendasi yang 

komprehensif bagi penguatan partai politik yang bisa dilakukan oleh pemerintah. 

Komprehensifitas ini dibangun berdasarkan keterkaitan dengan prioritas nasional lainnya dalam 

agenda Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi, yakni: pemenuhan kebebasan sipil 

dan hak-hak politik masyarakat, dan peningkatan akses dan kualitas informasi publik.  Indikator 

keduanya juga telah dirumuskan dalam RPJMN, yakni: (1) terjaminnya kebebasan sipil dan 

terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan 

hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019; dan (2) Meningkatnya keterbukaan informasi publik 

dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik (Indra, 

2016). Dua prioritas ini menjadi penting karena berpotensi mengembalikan partai politik kepada 

fungsi awalnya sebagai penyalur kepentingan rakyat, sekaligus mendekatkan kembali pemilih 

dengan partai politik serta menyehatkan demokrasi di dalam partai. Dengan kata lain, penguatan 

partai politik dilakukan demi kepentingan masyarakat, dan tidak terbatas demi keorganisasiannya 

semata. Ini juga dalam rangka meningkatkan lagi persentase kepercayaan masyarakat terhadap 

partai politik dengan cara memberi ruang yang lebih bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam 

penyehatan partai politik.  

Dengan uraian di atas, rekomendasi kami untuk penguatan partai mencakup dua dimensi: 

kelembagaan dan kemasyarakatan. Keduanya ditujukan untuk mengatasi tiga tantangan yakni 

patronase elit, sistem internal partai yang non-demokratis, dan keterbatasan pengawasan. 

1. Mewajibkan iuran dari para anggota dan pendukung setiap partai politik sebagai 

sumber utama pemasukan keuangan organisasi.  

Belajar dari pengalaman beberapa Negara di Eropa, terutama Jerman, iuran anggota ini 

membuat partai terikat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anggota dan 

pemilihnya sekaligus merekatkan lagi hubungan masyarakat dan partai politik. Adapun 

bantuan Negara untuk partai tidak boleh melebihi jumlah iuran anggota yang terkumpul. 

Ini untuk menjaga agar partai tidak bergantung pada dana publik.  
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2. Mendukung partai untuk memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam rangka 

mendekatkan informasi dan komunikasi dengan masyarakat.  

Penggunaan dan pengaturan regular di website ataupun penyampaian informasi melalui 

media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk kebutuhan ini. Partai juga perlu lebih 

inovatif menciptakan ruang-ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat. 

  

3. Memberi pendidikan politik pada masyarakat termasuk dalam kaitannya dengan 

Pemilu serta peran dan fungsi partai politik.  

Pendidikan publik sering disalah artikan sebagai kaderisasi oleh partai politik, sehingga 

muatannya justru menjauh dari tujuan untuk memberi informasi pada publik tentang hak 

serta sistem politik. Partai politik lebih tepat diberi wewenang untuk kaderisasi, ataupun 

melakukan pendidikan publik yang muatannya dibangun oleh pemerintah. 

  

4. Membuat aturan khusus mengenai pengaturan pendanaan partai politik 

Selama ini kita tidak mempunyai aturan spesifik yang mengintegralkan pendanaan untuk 

partai politik. Konsekuensi logis dari hal ini adalah UU partai politik dan pemilu seolah-

olah berhadapan satu sama lain, dan terjadi dikotomi antara satu dengan yang lain. Hal ini 

pada akhirnya berujung pada tidak adanya mekanisme pengawasan yang baik dari 

pemerintah. Dengan adanya peraturan khusus mengenai peraturan pendanaan partai 

politik diharapkan transparansi dan akuntabilitas partai politik menjadi semakin jelas. 

Selain itu pemasukan dan pengeluaran partai politik juga dapat dilacak, serta 

memungkinkan adanya pengawasan dan sanksi yang jauh lebih kuat. 

  

5. Mendorong melakukan non-cash payment dalam setiap kegiatan kampanye partai 

politik 

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas ketika partai politik 

melakukan kampanye. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat rekening dana 

kampanye, dimana masuk dan keluarnya dana harus melalui rekening ini, sehingga 

mengurangi potensi politik uang karena para donatur yang terafiliasi dengan partai politik 

harus menyumbang melalui rekening tersebut yang telah ditunjuk dan di verifikasi oleh 
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lembaga negara. Pengeluaran untuk pembelanjaan partai politik pun harus melalui 

rekening ini sehingga dana partai politik lebih mudah untuk dilacak. Selama ini yang 

terjadi adalah partai politik dan kandidat mempunyai kantong sendiri-sendiri sehingga 

pengeluaran semakin sulit dilacak karena memang tidak ada kewajiban uang masuk dan 

keluar harus melalui satu rekening.  

 

6.  Memberi sanksi tegas kepada partai politik atas politik uang dan kasus korupsi, 

serta menggugurkan kandidat yang melakukan politik uang dari 

pencalonan/Pemilu.  

Kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada partai politik membuat fenomena 

politik uang maupun korupsi masih terus terjadi. Laporan keuangan partai politik dapat 

dijadikan syarat oleh Negara apabila partai politik ingin mendaftarkan partainya menjadi 

peserta pemilu. Hal ini guna menekan pecarian dana secara illegal yang dilakukan oleh 

partai politik. Pada saat pemilu, pemerintah dapat memberikan sanksi untuk 

menggugurkan calon yang terbukti melakukan politik uang.    

 

7. Membatasi jumlah sumbangan atau donasi, dan memberi sanksi tegas kepada 

partai dan penyumbang yang terbukti melanggar ketentuan tersebut melalui 

peraturan perundangan-undangan yang sifatnya memaksa. 

Bantuan dana untuk partai politik, baik melalui perorangan maupun swasta dianggap 

terlalu tinggi. Di Indonesia untuk penyumbang perorangan di batasi senilai 1 milyar 

sedangkan 7,5 milyar per badan hukum swasta, sehingga peraturan ini dianggap seperti 

pemerintah tidak membatasi apapun dalam sumbangan atau donasi kepada partai politik.    

  

8. Mendukung pola kaderisasi dan penjenjangan karir di partai politik yang 

berdasarkan pada kemampuan dan kepemimpinan, termasuk membuat ketentuan 

untuk memastikan mekanisme demokratis untuk hal ini, disamping pembatasan 

masa jabatan bagi ketua partai.  

Kaderisasi menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam mengukur kualitas 

kinerja partai politik. Dalam kasus Indonesia, masih banyak masalah yang menyangkut 
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dengan kaderisasi di partai politik, misalkan masalah patronase ataupun pendanaan. 

Seseorang dengan kualitas yang bagus dalam partai belum tentu bisa menduduki jabatan 

strategis di partai apabila tidak memiliki patron. Langkah awal yang dapat dilakukan 

adalah dengan membuat ketentutan yang dapat memastikan mekanisme demokratis dapat 

berjalan dalam internal partai.     
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Notulensi FGD Jakarta “Tinjauan Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia” 

pada tanggal 31 Agustus 2016 di Kementerian PPN/BAPPENAS 

1. Pak Indra selaku perwakilan dari Direktorat Politik dan Komunikasi, Bappenas memberikan 

pembukaan dengan menyampaikan bahwa tujuan dari kajian Tinjauan Peran Parpol di Dalam 

Sistem Demokrasi di Indonesia adalah untuk: 

‐ Mengetahui hambatan dan peluang partai politik dan mengidentifikasi berbagai upaya 

penguatan partai politik beserta tantangan dan capaiannya 

‐ Mengevaluasi ketepatan pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam penyusunan 

RKP 2017, terutama pada Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas 

Diplomasi 

‐ Menguatkan substansi keterpaduan Kegiatan Prioritas dan sasaran pada Prioritas 

Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Program Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi 

pada penyusunan RKP 2018. 

‐ Selain itu, kajian tinjauan peran terhadap partai politik ini dilakukan karena berdasarkan 

indeks demokrasi Indonesia (IDI) peran partai merupakan salah satu yang terburuk dalam 

menjalankan fungsinya 

 

2. Ibu Sri Lestari Wahyuningroem selaku tenaga ahli membuka diskusi untuk FGD dan 

menyampaikan beberapa hal untuk memicu diskusi terkait dengan hal demokrasi dan partai 

politik di Indonesia  

‐ Menurutnya, demokrasi yang terkonsolidasi adalah tujuan utama dari program-program 

pembangunan di bidang politik. 

‐ Menyampaikan data menurut Indeks Demokrasi Indonesia, dimana partai politik relatif 

menyumbang nilai rendah terhadap penguatan/konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

‐ Pemerintah memahami hal tersebut dan berusaha menguatkan peran parpol yang tertuang di 

dalam RPJMN 2015-2019.  

‐ Terkait dengan hal tersebut, terdapat 3 strategi untuk penguatan partai politik yaitu: 

(1)memfasilitasi peningkatan peran partai politik; (2) melakukan perubahan UU Parpol 

untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, 



 

 

rekrutmen, pengelolaan keuangan partai; (3) pengaturan pembiayaan partai politik melalui 

APBN/APBD 

‐ Dalam diskusinya, beliau menyampaikan beberapa tujuan dilakukannya FGD dan hal-hal 

apa saja yang ingin di dapat dalam penguatan hal tersebut, serta metode apa yang 

digunakan, yaitu sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi kesenjangan dalam upaya penguatan 

partai politik dan hal-hal yang bisa mengisi kesenjangan tersebut; (2) Mengevaluasi 

ketepatan pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam penyusunan RKP 2017 sekaligus 

menguatkan substansi pada penyusunan RKP 2018. 

‐ Metode pengumpulan data adalah dengan kajian literatur, wawancara mendalam, dan FGD. 

‐ Berikut adalah beberapa pertanyaan pada FGD yang ingin di jawab dalam pelaksanaan 

FGD: 

1. Bagaimana peran dan kinerja Parpol dalam perjalanan demokrasi di Indonesia? 

2. Aspek apa saja yang diperlukan untuk penguatan Parpol 

3. Apa saja inisiatif yang sudah dilakukan untuk penguatan Parpol ? 

4. Apa saja menurut Anda peran strategis dan bentuk dukungan yang relevan bagi 

penguatan Parpol yang diperlukan dari Pemerintah, khususnya BAPPENAS? 

 

3. Mbak titi anggraini mendapatkan kesempatan pertama untuk memberikan masukannya 

terhadap penguatan parpol di Indonesia sesuai dengan TOR yang telah diberikan. Beberapa 

masukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

‐ Terdapat dilemma yang dihadapi parpol, disatu sisi parpol membutuhkan dana yang besar 

untuk menjalankan organisasinya sedangkan dana bantuan parpol tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut dan skema iuran anggota di partai politik juga tidak 

berjalan serta adanya pemahaman yang berbeda mengenai iuran anggota yang sifatnya 

variatif. Selain itu Iuran anggota DPR dan Tenaga Ahli yang berkontribusi melalui gaji 

mereka, menurut parpol hanya berjumlah sangat kecil bagi kebutuhan pendanaan parpol. 

‐ Riset 2012 oleh perludcem berkesimpulan iuran anggota tidak berjalan di tubuh partai 

‐ Partai mencari sumber pendanaan lain, yaitu melalui sumbangan individu dan 

perusahaan. Hal ini lebih dominanan dilakukan oleh partai karena biaya pemilu sangat 



 

 

tinggi. Disisi lain, hal ini membuat parpol tidak dapat mandiri, karena besarnya kendali 

atas penerimaan uang tersebut. 

‐ Selanjutnya menurut perludem, bantuan keuangan negara untuk parpol dirasa relevan 

untuk ditingkatkan. Perludem mendorong beberapa langkah untuk mengatasi dilemma 

partai politik tersebut yaitu dengan mendorong akuntabilitas, membatasi sumbangan 

individu dan perusahaan ke parpol seperti di Amerika Serikat, serta memberikan atau 

meningkatkan bantuan dari anggaran Negara (APBN) 

‐ Menurutnya trend yang terjadi saat ini, parpol tidak menerima sumbangan dari indivdu 

diluar partai maupun iuaran anggota, maka dari itu pemberian dana parpol dari 

pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjaga kemandirian partai dan tidak tergantung 

dengan kepentingan penyumbang dana. 

‐ Tujuan bantuan keuangan parpol adalah untuk menjaga kemandirian partai dan 

mengurangi korupsi kader parpol, karena salah satu indikasi terjadinya korupsi adalah 

kader parpol melakukan illicit fundraising untuk membiayai aktivitas parpol. 

(Berdasarkan sumber kpk, 5-7% kader parpol baik yang di eksekutif ataupun legislatif 

mencari dana untuk partai, seperti kasus Darmayati).  

‐ Ada beberapa prinsip yang harus dipegang apabila ingin menaikan dana bantuan parpol. 

Prinsip pengelolaan bantuan keuangan tersebut adalah keadilan, transparansi, dan 

akuntabilitas. Dan rumus untuk pengalokasian APBN kepada parpol perlu dirubah. 

‐ mekanisme yang di anjurkan dari perludem adalah sebagai berikut: mekanisme 

pengelolaan bantuan keuangan (diambil dari anggaran negara, menentukan/membuat 

kriteria partai penerima). Selanjutnya sisi peruntukan dana parpol harus diperkuat dan ada 

pemberian sanksi administrasi untuk penyalahan administrasi. 

‐ Kenaikan subsidi negara untuk partai harus diikuti dengan perbaikan regulasi. 

‐ Untuk peningkatan bantuan dana parpol harus gradual, sambil dilihat bagaimana 

akuntabilitas dalam pelaksanaannya.  

‐ Sebelumnya perludem meminta untuk Bappenas agar bisa meminta data pemberian dana 

keuangan parpol untuk tiap daerah (kab/kota) dari kemendagri. 

‐ Perludem juga menyarankan ada pemberian angka flat bagi seluruh parpol, selain itu, 

perhitungan lainnya melalui perolehan kursi. 



 

 

 

4. Donal fariz dari ICW menyampaikan beberapa hal mengenai permasalahan parpol di 

Indonesia yaitu sebagai berikut: 

‐ Selama ini riset untuk bantuan keuangan parpol sudah banyak namun 

pengimplementasian pada pemerintah yang masih berhalangan, karena keputusannya di 

buat oleh pemerintah. 

‐ Terjadi ironi dalam usaha peningkatan keuangan parpol karena untuk masalah tata kelola 

pengawasan keuangan, hal tersebut selalu ditolak oleh Partai, namun sebaliknya partai 

tetap menuntut untuk peningkatan bantuan keuangan 

‐ Permasalahan di Indonesia adalah karena tidak mempunyai aturan yang khusus terkait 

bantuan keuangan  

‐ Sistemnya harus dibuat, dan disarankan untuk dibuatkan satu paket, mengenai berapa 

banyak annual expenditure partai per tahun dan harus diaudit dengan sumber pengaudit 

yang sama.  

‐ Berdasarkan survei CSIS, problem transparansi, laporan keuangan partai dari tingkat 

daerah sampai pusat itu sama, yaitu aspek tata kelola, pendidikan politik tidak berjalan, 

seluruh dana hanya untuk operasional kantor.  

‐ ICW setuju untuki menaikan dana untuk partai dengan model bantuan dapat di sampaikan 

untuk model flat atau sebisa mungkin harga suara di kab/kota disamakan  untuk 

mempermudah perhitungan 

‐ Menurut ICW, selama ini laporan keuangan partai susah untuk dipertanggungjawabkan, 

bermasalah dengan RAB (tidak ada RAB yang bisa diakses). 

‐ ICW menyebutkan hanya PKS yang telah melakukan konsolidasi laporan keuangan di 

tahun 2011. 

‐ Maka dari itu, melihat permasalahan yang ada, perlu adanya UU tersendiri mengenai 

pendanaan politik, namun disatu sisi masih susah untuk mencantolkan legalitasnya (UU 

khusus pendanaan partai politik) 



 

 

‐ Untuk sementara dapat dilakukan untuk mendorong kantor akuntan publik untuk 

mengaudit keuangan parpol pabila diminta, partai wajib membukaan atau 

mempublikasikan laporannya kepada publik. 

‐ Audit dana politik akan menjadi bagus apabila dilakukan oleh organ khusus negara yang 

mengurusi hal tersebut, namun untuk masa transisi bisa melalui akuntan public yang 

ditunjuk pemerintah 

‐ Sebagai syarat untuk parpol maju dalam pileg, ICW mensyaratkan harus dengan laporan 

keuangan yang telah ada dan terkonsolidasi sebelumnya (riwayat parpol sebagai syarat 

untuk mengikuti pemilu) 

‐ Untuk mengurangi illict fund raising ditubuh partai, ICW mendorong untuk melakukan 

non-cash payment dalam setiap aktifitas. Misalnya ada rekening khusus dana kampanye 

(RKDK), semua aktifitas harus melalui RKDK ( non cash payment) agar bisa di 

verifikasi post election. 

 

5. Arya Fernandes, perwakilan dari CSIS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut 

‐ CSIS sudah melakukan survey terkait dengan kepercayaan masyarakat dengan sistem 

demokrasi namun belum dirilis. Dari riset tersebut, terdapat kontradiksi antara Parpol 

dan sistem demokrasi, yaitu dimana tingkat dukungan masyarakat terhadap demokrasi 

sangat tinggi, namun disaat yang sama tingkat ketidakpercayaan terhadap parpol juga 

sangat tinggi. 

‐ Survei CSIS (yang akan di rilis dalam beberapa waktu kedepan), menyatakan bahwa 

55% publik menyatakan bahwa demokrasi masih menjadi sistem terbaik dari sistem 

lainnya. 61 % publik menyatakan bahwa demokrasi berkembang dan hanya 47,1% 

demokrasi sudah berjalan baik.  

‐ Kekecewaan terhadap demokrasi di berbagai negara berbeda, di Indonesia kekecewaan 

terhadap demokrasi di karenakan masih tingginya angka korupsi, sedangkan di India 

kekecewaan terhadap demokrasi lebih karena sistem pemilu 

‐ Dari masa reformasi kencendrungan negatif terhadap partai masih selalu ada yaitu dari 

aspek perilaku anggota partai dan tataran organisasi yang juga belum ada perubahan. 



 

 

‐ Pada masa sekarang, terjadi perubahan, dimana sebelumnya awal-awal reformasi partai 

di dominasi aktivis dan akademisi namun saat ini partai di dominasi oleh pengusaha 

yang ada pada parpol terutama  PDI Perjuangan.  

‐ Permasalahan selanjutnya adalah karena desentralisasi kandidasi belum ada, dimana 

semua calon kepala daerah harus mendapat persetujuan DPP, hal ini justru didukung 

oleh UU 

‐ Berdasarkan survey CSIS, kepercayaan terhadap partai dari tahun ketahun cenderung 

menurun 

‐ Proses korupsi di tubuh partai sangat rentan terjadi pada proses seleksi (Calon kepala 

daerah, calon Ketua umum dll) 

 

6. Sri Budi Eko Wardhani selaku perwakilan Puskapol UI menyampaikan beberapa hal 

masukannya sebagai berikut: 

‐ Saya akan berbicara lebih dalam mengenai permasalhan parpol yang ada saat ini. 

Menurut saya pendanaan parpol hanyalah salah satu variabel untuk membenahi peran 

parpol. Hal pokok lain yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana untuk memperbaiki 

representasi parpol. 

‐ Problem dari representasi parpol saat ini adalah putusnya hubungan antara partai dan 

konstituen dalam banyak aspek. Hal ini juga terjadi pada wakil partai dan konstituen 

dimana parpol tidak merangkul basis dukungan (kantong pemilih).  Selain itu proses 

kaderisasi pada tubuh partai juga menjadi permasalahan tersendiri. 

‐ Keterputusan partai dengan jejaring akar rumput ini menjadi sangat vital, karena pada 

akhirnya tidak ada koneksi dan komunikasi antara parpol dan rakyat. Parpol hanya 

mendekati masyarakat pada saat pemilihan. 

‐ Disisi lain, pengusaha menjadi bagian penting dari bisnis di partai, maka sangat wajar 

apabila survey CSIS menunjukan hal demikian, yaitu parpol di dominasi oleh pengusaha. 

‐ Selanjutnya untuk sistem parpol yang bersifat nasional, ada lebih dan kurangnya. 

Kurangnya adalah karena butuh dana yang besar untuk membuat partai, dimana 



 

 

mengeliminasi partai partai kecil yang ingin berdiri, dan juga parpol cenderung menutup 

diri dari masukan public 

‐ Perlu adanya hubungan yang kuat/keterlibatan antara CSO dan partai politik. 

‐ Mbak Dani memberi peringatan bahwa peningkatan pendanaan partai belum tentu 

relevan dengan perbaikan yang mau dilakukan, karena problem masalah partai jauh lebih 

luas dari hal tersebut. 

‐ Maka dari itu, pemberian bantuan keuangan partai harus diikuti dengan regulasi dan 

“pemaksaan atau pengharusan”. Dimana partai harus mengikuti design pemerintah 

‐ Selanjutnya pemerintah harus melakukan affirmative action bagi kelompok marginal 

(disable  people, dll) agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik  

‐ Beliau menegaskan  bahwa Partai jangan dikasi uang untuk melakukan pendidikan politik 

karena pendidikan politik harus dilakukan oleh pemerintah secara terintegrasi untuk 

menciptakan gender equality, dan juga diberikan kepada pemerhati kelompok-kelompok 

marginal 

‐ Menurutnya peningkatan dana keuangan parpol tidak mennyelesaikan masalah 

representasi, maka dari itu peruntukannya harus lebih jelas. 

‐ Menurut Mbak Dani selanjutannya adalah Kader partai wajib mengikuti pendidikan 

politik yang dibuat oleh pemerintah (mungkin contohnya seperti pendidikan P4 dengan 

kurikulum yang lebih modern) 

‐ Perubahan akan lebih panjang dari hanya sekedar dana bantuan parpol atau UU Pemilu, 

hulunya adalah memperbaiki representasi parpol. 

 

 

7. Donal Fariz menyampaikan beberapa hal tambahan sebagai berikut: 

‐ Pembahasan dengan ICW dengan KSP pada beberapa waktu lalu mengenai permasalahan 

parpol adalah membahas untuk perbaiki UU Parpol, mendorong non cash payment 

transaction, reformasi pelayanan publik (SIM, PKB), dan Stranas. 

‐ Penaikan pendanaan harus SATU PAKET dengan menyetujui persyaratan yang diatur di 

dalam regulasi. 



 

 

‐ Hasil studi ICW: negara harus hadir dengan regulasi yang kuat juga dengan memberikan 

bantuan keuangan. 

 

8. Menurut Mbak Titi dari Perludem ada beberapa permasalahan lain seperti: 

‐ Problem keuangan partai masih berkutat dipermasalahan data, Kemendagri sebagai 

Pembina politik di daerah, audit BPK di daerah belum terintegrasi. Data mengenai berapa 

jumlah uang daerah yang keluar, sumber uang di ambil dari slot mana dalam APBD sulit 

sekali di dapatkan. 

‐ Di Papua terjadi permasalahan yang menunjukkan bahwa ada aturan yang kurang 

terkoordinasi 

‐ Rekayasa perundangan perlu dilakukan untuk memperkuat peran parpol. UU Pemilu, 

mau tidak mau akan menyentuh keuangan parpol. UU Parpol masuk dalam longlist dan 

akan dinaikan di prolegnas bila ada tekanan, Padahal UU Parpol juga merupakan salah 

satu kunci penguatan parpol. 

‐ Menurut mbak Titi, Bappenas berperan mengawas kerangka hukum dalam penguatan 

hukum (UU Parpol) 

 

9. Sri Budi Ekowardhani menambahkan satu hal, yaitu 

‐ Revisi UU Parpol harus mendapat perhatian serius dan tantangan bagi kita semua. Jangan 

hanya demi kenaikan anggaran parpol dan jangan sampai uang negara tidak jelas 

peruntukannya. 

 

10. Mbak Sri lestari Wahyuniengroem selaku fasilitator diskusi mencoba mengambil kesimpulan 

dari FGD pada hari ini yaitu sbb: 

1. Bahwa peran parpol masih belum efektif dalam mendukung pembangunan politik di 

Indonesia 



 

 

2. Permasalahan bantuan parpol melalui APBN adalah salah satu variabel untuk 

memberi penguatan terhadap Parpol 

3. Salah satu permasalahan utama Parpol adalah representasi dengan konstituen dalam 

penjaringan pendapat dan perumusan kebijakan, serta terputusnya engagement 

dengan konstituen selepas Pemilu 

4. Catatan dari 4 pertanyaan pemicu FGD di awal yang belum maksimal dielaborasi 

pada FGD kali ini adalah tentang Apa saja inisiatif yang sudah dilakukan untuk 

penguatan Parpol? 

5. Sedangkan pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah terelaborasi dengan baik. Terakhir 

setelah kajian selesai turun lapangan dan mendapatkan data dan masukan yang 

cukup, bersama dengan tim internal Bappenas akan dirumuskan apa peran strategis 

yang Bappenas bisa lakukan atau rekomendasikan untuk memperkuatn peran Parpol. 

 

 

  



 

 

Notulensi FGD Yogyakarta “Tinjauan Peran Partai Politik dalam Demokrasi di 

Indonesia” pada tanggal 5 September 2016 di Kementerian PPN/BAPPENAS 

 

1. Pak Wariki selaku perwakilan dari Direktorat Politik dan Komunikasi, Bappenas memberikan 

pembukaan dengan menyampaikan:  

‐ Pemaparan mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, dimana demokrasi Indonesia di 

kategorikan masih dalam kategori sedang 

‐ Demokrasi di Indonesia itu masih bersifat transaksional, yang kedua masih elitis 

‐ Masih banyak PR yang harus dilakukan menuju konsolidasi demokrasi atau demokrasi 

yang tidak hanya bersifat prosedural namun juga subtantif. 

‐ Mengusulkan di Indonesia dibangun center of excellent untuk demokrasi 

‐ Demokrasi sudah merupakan suatu keputusan politik mayoritas negara Indonesia, 

didalamnya kita harus saling menghargai, toleran, tidak melukai yang lain, representasi 

juga harus terbuka. 

‐ Kami di bappenas di direktorat politik, itu tugasnya untuk mengawal bersama partner 

kerja dengan toolsnya melalui anggaran 

‐ Tujuan dari kajian Tinjauan Peran Parpol di dalam Sistem Demokrasi di Indonesia adalah 

untuk: Mengetahui hambatan dan peluang partai politik dan mengidentifikasi berbagai 

upaya penguatan partai politik beserta tantangan dan capaiannya, mengevaluasi ketepatan 

pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam penyusunan RKP 2017, terutama pada 

Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi. Dan yang terakhir 

untuk menguatkan substansi keterpaduan Kegiatan Prioritas dan sasaran pada Prioritas 

Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Program Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi 

pada penyusunan RKP 2018 

 

2. Sri Lestari Wahyuningroem selaku tenaga ahli dan fasilitator diskusi membuka diskusi dengan 

menyampaikan bahwa 



 

 

‐ Demokrasi yang terkonsolidasi adalah tujuan utama dari program-program pembangunan di 

bidang politik. 

‐ Partai politik menurut Indeks Demokrasi Indonesia relatif menyumbang nilai rendah 

‐ Di dalam RPJMN 2015-2019 terkait partai politik terdapat 3 strategi penguatan yaitu: 

(1)memfasilitasi peningkatan peran partai politik; (2) melakukan perubahan UU Parpol 

untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, 

rekrutmen, pengelolaan keuangan partai; (3) pengaturan pembiayaan partai politik melalui 

APBN/APBD 

‐ Tujuan dilakukannya FGD adalah sbb: (1) Mengidentifikasi kesenjangan dalam upaya 

penguatan partai politik dan hal-hal yang bisa mengisi kesenjangan tersebut; (2) 

Mengevaluasi ketepatan pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam penyusunan RKP 

2017 sekaligus menguatkan substansi pada penyusunan RKP 2018. 

‐ Metode pengumpulan data adalah dengan kajian literatur, wawancara mendalam, dan FGD. 

‐ Berikut adalah beberapa pertanyaan pada FGD: 

1. Bagaimana peran dan kinerja Parpol dalam perjalanan demokrasi di Indonesia? 

2. Aspek apa saja yang diperlukan untuk penguatan Parpol? 

3. Apa saja inisiatif yang sudah dilakukan untuk penguatan Parpol ? 

4. Apa saja menurut Anda peran strategis dan bentuk dukungan yang relevan bagi 

penguatan Parpol yang diperlukan dari Pemerintah, khususnya BAPPENAS? 

 

3. Ari Sujito selaku akademisi menyatakan beberapa hal mengenai permasalahan partai politik, 

yaitu sebagai berikut 

‐ Potret partai politik dalam kepengaruhannya dalam proses demokrasi di Indonesia  

mengalami pasang surut.  

‐ Awal reformasi partai politik memiliki peran sangat besar, secara sosiologis membantu 

peran masyarkat, yang kemudian menjadi alternatif karena terjadi penyumbatan di Orde 

Baru. 



 

 

‐ Seiring perjalanan demokrasi, berdasarkan hasil banyak studi trend kualitas peran partai 

politik dan kepengaruhannya kepada demokrasi mengalami penurunan 

‐ Hipotesisnya adalah apakah demokrasi merosot karena partai politik yang tidak berfungsi 

atau kegagalan politik menjalankan fungsi representasi yang dampaknya itu semakin 

menyusut 

‐ Partai tidak punya mekanisme untuk membangun program yang cukup efektif untuk 

memelihara konstituen 

‐ Dimensi sosiologi politik memperlihatkan fungsi representasi politik yang mestinya 

mereka jalankan mengalami kegagalan 

‐ Teori-teori representasi menggambarkan, konstituen dan masyarakat sipil memerankan 

diri sebagai subjek yang berperan mengartikulasikan kepentingan pada saat pemilu 

‐ Pada saat masyarakat mencontreng di bilik suara, disitulah dia selesai fungsi 

representasinya, karena disitu pula kepentingan dirinya berhenti, karena partai politik 

tidak bekerja dan cendrung meninggalkan basis konstituennya itu. 

‐ Ari Sujito mengusulkan menghasilkan hipotesis bahwa terjadi ketercerabutan partai pada 

basis sosial, karena bukan saja karena fungsi-fungsi teknokratis partai itu tidak bekerja 

tetapi juga partai sendiri kehilangan ideologi dan fungsi kepartaiannya 

‐ Tidak ada keterikatan yang kuat antara partai politik dan masyarakat 

‐ Menurut Ari, di Jogjakarta terjadi feodalisasi politik yang sangat luar biasa, sehingga 

parlemen di tingkat provinsi praktis tidak mempunyai fungsi yang cukup memadai 

‐ Di jogja apabila pilkada selalu terjadi bentrok antara PPP dengan PDIP, konflik itu 

terulang dan terpelihara, terjadi terus menerus karena terjadi oligarki politik di dalam 

institusi institusi ini.  

‐ Secara sosiologis fakta tentang preman politik bisa diungkap, tetapi secara hukum, hal 

tesebut sulit diungkap. Modus dan pola seperti ini hampir sama di setiap daerah 

‐ Di Jogja pemilu tahun 2014, tidak ada sengketa yang dibawa ke MK, tetapi bukan berarti 

menjadi petunjuk bahwa tidak terjadi sengketa secara sosiologis, secara hukum tidak 

terjadi sengketa yg dibawa ke MK tetapi semua orang tau bahwa ada money politik, ada 

sengketa, ada bentrok. 



 

 

‐ Ari menyarankan apabila ingin mengungkap mengenai indeks demokrasi di Indonesia, 

tidak bisa hanya di potret dan dibaca melalui isi permukaan. Karena gejala-gejala dan 

distorsi secara sosiologis itu berlangsung terus menerus.  

‐ Apabila ingin menggali dengan partai, jangan digali dari para pengurus partai tetapi 

galilah dari suara the others yang selama ini tidak terepresentasikan 

‐ Menurut Ari memburuknya demokrasi di Indonesia secara makro dan politik itu 

dikonotasikan buruk, karena sumbernya politik disederhanakan menjadi mekanisme 

hukum. 

‐ Asusmsi hukum melihat politik mengalami delegitimasi karena hukum bergerak pada 

nalar yang sifatnya normative yaitu tafsir atas pasal, sedangkan politik tidak bisa 

diselesaikan dengan cara-cara yang simplistis. 

‐ Partai dan demokrasi mengalami banalitas ketika politik berdemokrasi itu disederhanakan 

menjadi pendekatan hukum semata 

‐ Menurut Ari ada isu lain yang perlu dibahas yaitu perlunya reformasi partai politik, 

karena sekarang ini terjadi inkompatabilitas antara sistem pemilu dengan sistem 

kepartaian. 

‐ Sistem pemilu disatu sisi sangat progresif, mulai dari proporsional daftar tertutup, 

proporsional daftar terbuka, dan seterusnya. Tapi sistem kepartaian tidak seperti itu, 

selain sentralistik, proses feodalisasi politik yang terjadi di partai masih terpelihara 

 

 

4. Dodi Ambardi selaku peneliti senior dari Lembaga Survei Indonesia menyampaikan beberapa 

hal terkait dengan partai politik, yaitu: 

‐ Menurutnya dalam survei survey yang dilakukannya selalu ada temuan yang konsisten 

dari waktu ke waktu yakni tentang buruknya reputasi partai politik sebagai lembaga 

politik negara dibandingkan dengan lembaga politik lainnya di mata publik. 

‐ Temuan kedua adalah kinerja Parpol dan DPR selalu dianggap buruk apabila 

dibandingkan dengan mahkamah agung, peradilan, kepolisian, baik tingkat lokal maupun 

nasional. 



 

 

‐ Temuan lainnya sentiment adalah sentiment anti partai meningkat dari waktu ke waktu. 

Hal ini terlihat dari dua gejala terakhir yang terjadi di dua kota besar, yaitu Jakarta 

maupun Jogjakarta. 

‐ Menurutnya sentiment anti partai menjadi normal karena sikap anti partai sebetulnya 

dibentuk oleh persepsi mereka tentang kinerja partai yang buruk. 

‐ Menurut Dodi cara memperbaikinya bisa dimulai dari kinerja partai yang akan dilihat 

dari sejauh mana mereka mampu untuk merumuskan atau mengidentifikasi aspirasi 

publik dan sebagainya. Selanjutnya adalah mampu menunjukan bahwa program yang 

mereka tawarkan adalah program yang memang cocok dengan yang diinginkan oleh 

publik. 

‐ Kebanyakan partai tidak tahu bagaimana cara menampung aspirasi dari publik dan 

bagaimana merumuskannya. Partai biasanya hanya merumuska isu penting, seperti 

problem pendidikan, kesehatan, industri dll. Tetapi opsi opsi kebijakan akan hal tersebut 

tidak ada.  

‐ Permasalahan selanjutnya adalah kapasitas atau kemampuan partai untuk membangun 

politik anggaran, bagaimana sebuah program dan kegiatan harus dibiayai sehingga tujuan 

yang ditetapkan itu bisa tercapai. Karena kemampuan mereka selama ini rata-rata, atau 

biasa saja. 

‐ Menurut Dodi, untuk mengatasi hal ini masyarakatnya juga harus peduli dan harus 

dilakukan pendidikan politik jangka panjang. 

‐ Menurutnya menggunakan sistem suara terbanyak mengacaukan partai. Karena kemudian 

yang terjadi adalah kompetisi individual yang tidak memperdulikan lagi platform partai.  

‐ Penelitian LSI menunjukan bahwa para pengurus partai mengeluh bagaimana mereka 

mengelola para kandidatnya supaya mereka bisa bekerja sama dalam berkampanye untuk 

mempromosikan platform partai. 

‐ Permasalahan lain anggota partai cenderung melihat politik sebagai sebuah game, 

menang kalah, bagaimana cara memenangkan pilkada, bagaimana cara memenangkan 

pemilu legislatif nasional, lokal dan seterusnya, sehingga politik  tidak dipahami sebagai 

upaya untuk berpolitik tentang kebijakan. 



 

 

‐ Menurut Dodi, pemerintah bisa mengintervensi dengan membawa politik sebagai sebuah 

permainan promosi, kontestasi, lalu kebijakan.  

 

 

5. Abdul Gaffar Karim dari centre for politics and government menyampaikan beberapa sebagai 

berikut 

‐ Berdasarkan riset yang dia lakukan di departemen politik dan pemerintahan, cendrung 

menemukan bahwa parpol tingkat lokal punya persoalan sendiri, punya kebutuhannya 

sendiri yang tidak selalu seragam dengan kebutuhan yang berlangsung pada tingkat 

nasional. 

‐ Kesibukan bupati dan politisi ditingkat lokal sangat jauh dari urusan teknokratisme 

pemerintahan, karena politisi di tingkat lokal juga tidak pernah lepas dari urusan politik 

electoral, bagaimana caranya untuk menang. 

‐ Temuan selanjutnya adalah parpol memiliki basis sosial yang sangat lokal, yang kadang-

kadang tidak sejalan dengan peta ideologi dan kepentingan nasional, tapi masalahnya 

pada tingkat formal, dalam hal ini UU, dipaksa untuk bersifat nasional. 

‐ Abdul Gaffar menginginkan dimana setiap daerah punya parpol sendiri yang berbeda 

dengan parpol tingkat nasional. Akibatnya pola relasi di tingkat lokal menjadi tidak jelas, 

relevansi ideologisnya semakin kebawah semakin hilang.  

‐ Menurutnya parpol sekarang ini kebanyakan hanya sekedar alat presidensil dari orang 

yang mendirikannya dan bersifat sentralistik 

‐ Menurutnya ada beberapa hal yang selalu berulang yang ditemukan dalam sejumlah riset. 

Yang pertama adalah kesulitan kelembagaan yang terjadi di tingkat parpol mempunyai 

penjelasan-penjelasan lokal selain yang terjadi pada tingkat nasional. Perdebatan di 

tingkat nasional terkadang tidak berpengaruh pada tingkat daerah 

‐ Terjadinya ketergantungan figure pada tingkat lokal sangat terkait dengan paternalisme 

ekonomi, ketergantungan ekonomi terhadap figure, orang kaya lokal yang membeli 

kesetiaan pendukungnya lewat insentif ekonomi, bukan berdasarkan ideologis dan 

seterusnya.Untuk menjaga insetif ekonomi, akhirnya tokoh-tokoh politik lokal terdorong 

untuk melakukan korupsi yang besar dan sistematis, ini adalah akar persoalannya 



 

 

‐ Implikasi lain yang disampaikan Abdul Gaffar adalah kegagapan tema dan isu dalam 

politik electoral, kebanyakan calon tidak tau mau membawa tema apa.  

‐ Menurut Abdul Gaffar di level legsilatif tidak ada dorongan bagi kandidat untuk 

mengemas isu dengan baik. 

‐ Menurutnya, secara idealnya parpol diberikan ruang atau bahkan didorong untuk 

membangun akar yang kuat secara lokal. Bukan hanya dari politik nasional yang 

dipaksakan di tingkat lokal.  

‐ Permasalahan lain yang ditemukan dalam riset adalah parpol justru menjadi gangguan 

dalam politik desentralisasi. Kita mendesentralsiasikan pemerintahan, tetapi karena 

parpol tidak punya akar kuat di bawah, tidak punya akar riil dibawah, maka muncul 

permasalahan baru 

‐ Abdul Gaffar menyatakan  redesign parpol yang sentralistik menjadi sangat penting. 

Yang lainnya kita perlu memikirkan untuk mendorong peran negara agar bisa lebih aktif 

dalam mengawasi partai politik, akan tetapi harus sangat hati-hati karena rawan 

membawa kita kearah otoritarianisme. Misalnya negara bisa memfasilitasi peran-peran 

akuntabilitas sosial yang bisa dimainkan oleh masyarakat, tidak harus melakukan 

pengawasan secara langsung. 

 

6. Pak Kaban Selaku kepala kesbangpol Jogja menyampaikan beberapa hal sebagai berikut 

‐ Banyak sekali kajian-kajian yang sedang berjalan di provinsi di Yogyakarta, salah satu 

persoalan adalah soal toleransi, dan yang kedua menyangkut HAM. 

‐ Mengenai peran dan fungsi dari DPR yang ternyata dalam IDI salah satu yang terburuk, 

disana ternyata ada persoalan-persoalan, dimana pemerintah daerah ternyata tidak bisa 

berbuat apa apa. 

‐ Menurutnya apabila pemerintah berbicara dengan parpol, peran pemerintah bukan 

sebagai pembina, sementara peran dan fungsi parpol dalam pemerintahan ini cukup 

tinggi, regulatornya ada pada partai, pengawasannya ada pada parpol tetapi kita tidak bisa 

melakukan apapun. 



 

 

‐ Peran pemerintah melalui pemerintah daerah dan juga BPK dengan legislativenya tidak 

ada sinergitas 

‐ Soal dana bantuan parpol, schedule yang seharusnya dilakukan oleh partai politik selalu 

terlambat, bantuan keuangan baru disampaikan di akhir tahun, mendekati akhir tahun. 

‐ Hasil pemeriksaan oleh BPK terkadang tidak disampaikan kepada pemerintah daerah, 

catatan-catataannya mesti selalu tidak sesuai dengan peruntukannya, dokumennya kurang 

dll.  

‐ Menurutnya permasalahan soal toleransi di Jogja perlu terus didengungkan dalam setiap 

forum-forum yang ada di Jogja, karena di jogja masih mempunyai kelompok-kelompok 

dan juga basis-basis yang masih militant. 

 

7. Kepala Bappeda menyampaikan beberapa persoalan lainnya, yaitu: 

‐ Orientasi dari anggota dewan mengalami suatu perubahan, artinya ketika menjelang 

pemilu dia berusaha keras tetapi kemudian pasca hal tersebut hubungan yang terjadi 

dengan konstituen hanya sebatas mencari popularitas dan bagaimana menaikan 

elektabilitas. 

‐ Pada tahun 2015, bappeda memaparkan tentang skor IDI di D.I.Y itu kurang karena perda 

inisiatif yang sangat rendah atau kecil. 

‐ Menurutnya untuk masalah perda, yang dilakukan tidak begitu kongkrit. Ketika 

pembahasan sebuah perda atau pansus yang dateng hanya sedikit, empat atau lima orang. 

 

8. Pak Indrajaya selaku perwakilan dari Ditpolkom, Bappenas menutup FGD dan menyampaikan 

bahwa  

‐ Bappenas akan melakukan seminar diseminasi dari hasil kajian untuk memverifikasi 

temuan yang didapatkan dengan mengundang berbagai stakeholder. 



 

 

  



 

 

Notulensi 

Wawancara Mendalam 

Kajian Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 6 September 2016 

Tempat : Kantor DPD Partai Golkar Provinsi D.I.Y 

Waktu  : 09.30 – 11.00 WIB 

Narasumber : John S Keban (Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi D.I.Y)  

Pewawancara : Sri Lestari Wahyuningroem 

Rangkuman wawancara: 

Bagaimana Partai Golkar memahami representasi politik? 

 Kehadiran sebuah partai politik sesungguhnya untuk menjalankan fungsi partai politik 

seperti pendidikan politik, sosialisasi politik, agregasi kepentingan dll. Hal tersebut diharapkan 

berjalan dengan baik untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu partai politik juga di 

harapkan sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan masyarakat melalui penyerapan 

rekrutmen dan aspirasi. Hal itulah yang menjadi concern penting peran partai politik. Partai 

politik seharusnya jangan hanya membicarakan kebesaran dirinya, ada ruang dimana partai 

politik harus hadir ditengah masyarakat dan harus diikuti dengan action yang nyata. Rakyat saat 

ini juga sudah cerdas, dapat melihat mana yang benar benar bekerja untuk rakyat, dan mana yang 

hanya banyak omong. 

Bagaimana mekanisme penyerapan partai terhadap aspirasi masyarakat? 

 Untuk penyerapan aspirasi dapat melalui struktural partai dari bawah maupun 

infrastruktur politik partai. Apabila ditingkat daerah kabupaten/kota sudah bisa diambil 

kebijakan mengenai persoalan di masyarakat, maka cukup sampai disitu permasalahan tersebut 

dibahas, tidak perlu dibawa ke provinsi/pusat. Namun apabila belum selesai, maka akan 

dilanjutkan ke ketingkat provinsi. Akan tetapi, biasanya kita sudah menginventarisasi kebutuhan-

kebutuhan pokok mana yang menjadi prioritas yang bisa kita intervensi. Partai Golkar di daerah 

Jogja biasanya bantu dalam hal infrastruktur, karena kita sadar bahwa partai golkar juga bukan 



 

 

malaikat. Kita hanya datang untuk sekedar meringankan beban masyarakat, umumnya seperti 

perbaikan jalan, jaring untuk nelayan, termasuk mengambil air dari gunung kidul untuk 

kebutuhan masyarakat. Disatu sisi tentu saja hal tersebut sekalian untuk kampanye kepada 

masyarakat, karena kampanye dari mulut ke mulut efeknya jauh lebih baik. 

 

Apakah ada pendidikan politik yang terpogram untuk masyarakat dan bagaimana bentuk 

hirarkis di partai golkar? 

 Untuk pendidikan politik yang terpogram, yang terutama ada untuk kader kami di partai 

golkar, mulai dari yang pemula, madya, dan paripurna. Pendidikan politik di tingkat awal 

dilakukan di tingkat kabupaten. Tingkat madya dilakukan ditingkat provinsi, dan pendidikan 

politik terakhir dilakukan di tingkat nasional. Itu adalah proses pengkaderan yang ada di partai 

golkar. Kader-kadernya sendiri diambil dari jalur struktural maupun infrastruktur partai. Di 

tingkat hirarkis itu ada yang disebut sebagai jalur komando yang dikordinasikan sampai 

ketingkat bawah. Jalur komando ini terkait dengan produk-produk fundamental prinsip 

organisasi, contohnya adalah munas yang membahas program-program strategis partai yang 

dilanjutkan di tingkat daerah kabupaten/kota melalui musda tingkat provinsi atau kabupaten lalu 

di lanjutkan dengan muscab di tingkat kecamatan dan dilanjutkan oleh kepala desa di tingkat 

akar rumput. Selain itu ada melalui forum-forum nasional untuk membahas masalah terkini yang 

di hadapi partai, namun forum ini tidak dapat memutuskan melainkan hanya membahas hal-hal 

yang menjadi topik aktual yang harus dibahas selanjutnya pada rapimnas ataupun di tingkat DPP. 

 

Bagaimana mekanisme untuk rekrutmen di partai golkar?  

 Untuk rekrutmen anggota partai golkar dari bawah, karena prinsip partai golkar dalam 

masalah keanggotaan bersifat terbuka. Masyarakat hanya perlu membawa fotokopi KTP dan foto 

3x4, setelah itu langsung bisa daftar dari pimpinan di desa atau kecamatan, selanjutnya pengurus 

akan keluarkan kartu anggota. Di partai golkar sendiri sedang di wacanakan untuk memakai 



 

 

mesin di setiap tingkat kabupaten kota, jadi nanti sistemnya ada nomer-nomer seri yang akan 

dikeluarkan dari pusat, namun cetaknya tetap di kabupaten kota, sehingga rekam mengenai 

berapa jumlah kader partai akan terkontrol secara nasional. Hal ini yang sedang kita bangun 

sistem ITnya. Sebelum ini kita melakukan semuanya secara manual yang di keluarkan oleh partai 

golkar ditingkat kota. Pada intinya basis partai golkar bersifat cair, siapa saja yang mau daftar 

bisa jadi anggota dan sifatnya sukarela, yang terpenting mereka mau menerima platform partai, 

dan tidak ada seleksi apapun. Tetapi apabila ingin naik ke tingkat kader, baru akan di proses 

melalui sistem kaderisasi di partai. 

 

Apakah partai golkar menerapkan iuran anggota? 

 Untuk iuran anggota dahulu sudah pernah dicoba, tetapi tidak bisa berjalan. Hal ini pun 

belum bersifat nasional dan hanya ada di jogja periode tahun 1999-2004, karena susah sekali 

terkumpulnya apabila berdasarkan iuran anggota. Untuk di Jogja ketika iuran anggota tidak 

berjalan, kita berusaha untuk membuat koperasi sebagai salah satu jembatan untuk mendanai 

partai, akan tetapi perjalanan waktu juga pada akhirnya, pengurus yang mengelola koperasi 

akhirnya berhenti dan koperasinya pun ikut mati. Jadi sebenarnya upaya upaya untuk 

menciptakan kemandirian partai juga telah kita upayakan, tetapi belum berjalan sesuai harapan. 

Iuaran anggota dahulu juga sangat sebentar berjalannya walaupun periodenya kita tetapkan 5 

tahun, saat itu semua anggota sama, 100 ribu kalo tidak salah pertahun dan itu tidak berjalan. 

 

Apakah di partai golkar ada dana trust fund? Misalnya seperti ada kotak dan setiap orang 

bisa donasi disana. 

 Untuk hal tersebut di partai golkar tidak ada yang seperti itu, terutama di Jogja. Jadi pada 

akhirnya sumber keuangan partai golkar DIY pertama dari anggaran APBD yang dari 

pemerintah. Tahun lalu persuara di Jogja dinilainya hanya Rp. 680 persuara, dan ada 217ribu 



 

 

pemilih yang memilih untuk partai golkar di tingkat provinsi jogja maka tinggal dikalikan saja 

dengan Rp. 680 itu.  

 

Apakah dana tersebut cukup untuk memenuhi operasional sehari hari? 

 Dana yang di dapat APBD tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kegiatan kita sehari-

hari, sehingga kita menjadi sumber pendanaan yang lain. Sumber dana yang kedua adalah hasil 

kontribusi dari teman teman DPRD fraksi partai golkar provinsi Yogyakarta. Tiap bulannya 

mereka menyumbang  RP 1.700.000 per orang. Hal tersebut untuk membantu membayar biaya 

operasional sehari-hari, seperti bayar gaji-gaji pegawai, listrik, dan rapat rapat di daerah. Selain 

itu juga ada bantuan dari DPP partai golkar, perbulan kita dapat 15 juta. Tetapi, di era Aburizal 

Bakrie, 3 tahun terakhir ini kita tidak mendapat bantuan tersebut, karena terjadi kericuhan di 

struktur golkar tingkat pusat, sehingga pengurus tingkat daerah juga terpecah belah. Pada intinya 

kerusuhan di tingkat pusat akibatnya sampai kedaerah, karena posisi daerah menanggapi 

dualisme itu juga terpecah. Selain itu ada bantuan dari para profesional yang terafiliasi dengan 

partai golkar, tetapi ini bukan dalam bentuk uang tetapi barang. Misalkan kita mau ada kegiatan, 

mereka biasanya ada yang menyumbang tenda, perlengkapan suara dan lain lain. 

 

Bagaimana pencatatan pengeluaran atau pemasukan tersebut, dan apakah anggota partai 

maupun publik bisa melihat laporan tersebut? 

Pembukuan kita ada, di audit resmi oleh BPK, kalau salah bisa bisa masuk penjara. Karena 

peruntukannya sudah jelas 60% untuk melakukan pendidikan politik. Apabila salah bisa masuk 

penjara, karena ada lembaga negara yang melakukan audit. Tiap anggota juga dapat mengakses 

laporan keuangan ini, dalam musda laporan ini harus dibeberkan secara detail, ada tim yang 

bertugas untuk mememeriksa hal ini. Karena saya pikir sistemnya diperiksa oleh negara untuk 

bantuan keuangan partai, saya rasa publik juga dapat melihatnya. Tetapi pertanggungjawaban 

partai golkar secara resmi ke auditor negara, jadi kami tidak melakukan sosialisasi kepada 



 

 

masyarakat mengenai hal ini. Yang dilaporkan ini hanya yang dana dari pemerintah, apabila 

sumber lain kita tidak melakukan laporan pertanggung jawaban tersebut, karena dananya juga 

bukan dari negara.  

 

Apakah partai golkar bekerja sama dengan masyarakat sipil?  

Kami melakukan kerja sama dengan masyarakat sipil dalam banyak hal. Contohnya ketika kita 

melakukan pelatihan kepada guru-guru di Jogja, kami mengajak teman-teman LSM untuk 

membantu kita memberikan pelatihan kepada guru guru tersebut. 

 

Ada wacana mengenai pengingkatan dana bantuan parpol dari peemerintah, bagaimana 

pendapat bapak? 

Saya telah mengusulkan dari dulu ketingkat pusat partai golkar, tetapi itu semua tergantung 

kesepakatan semua partai politik. Ada negara yang benar-benar memberikan dana sepenuhnya 

untuk partai politik, ada juga partai politik yang memang hidup mandiri. Artinya, dimungkinkan 

adanya regulasi, dimana partai partai memiliki ruang untuk melakukan badan usaha yang 

dilakukan oleh kader kader profesional. Walaupun yang melakukan usaha adalah kader-kader 

partai, orang-orang tersebut harus mengikuti aturan main resmi yang dibuat negara, sehingga 

pembangunan sumber keuangan partai menjadi sehat. Terlepas pro dan kontra baik bantuan 

melalui negara ataupun nanti misalkan ada badan usaha, saya pikir sah sah saja. Tinggal 

Indonesia mau mengikuti yang mana. Saya melihat memang ada wacana dari menteri dalam 

negeri untuk menaikan anggaran, tetapi dengan catatan harus terkendali pengawasannya. 

Diharapkan dengan dana yang besasr itu, dapat mengurangi praktek-praktek mencari orang yang 

tidak resmi, ataupun korupsi. Karena memang ada indikasi permainan-permainan dibalik layar 

seperti itu. 

 



 

 

Bagaimana mekanisme bantuan keuangannya menurut bapak? 

Ini tergantung bagaimana pemerintah melakukan perhitungannya. Kalau saya mungkin tetap 

perkepala ya, tetapi memang angkanya harus dinaikan sehingga keadilan akan terlihat. Tetapi 

tergantung pemerintahnya juga mau seperti ini atau memang pemerintah ingin melakukan pukul 

rata terhadap partai politik, tentunya harus ada argument-argumen yang bisa dipertanggung 

jawabkan. 

 

Aspek kemandirian parpol bagaimana pak dan apakah DPP partai golkar sudah 

mempunyai sikap mengenai mekanisme bantuan keuangan partai? 

Partai golkar waktu melakukan study ke Amerika kan, partai partainya disana di support oleh 

holding company yang ada disana. Ini merupakan salah satu model yang menurut kita sangat 

bagus. Artinya partai harus mempunyai kemandirian, sehingga tidak menjadi ketergantungan. 

Tetapi pada tingkat DPP kita juga masih membahas dan belum memutuskan mekanisme apa 

yang cocok di Indonesia. 

 

Apakah daerah mempunyai suara untuk hal ini dan kira kira kapan diputuskan sikapnya 

partai golkar? 

Daerah memberikan masukan, tetapi kita tidak bisa memveto. Jadi apabila suara mayoritas telah 

di putuskan di tubuh partai, dan sudah menjadi keputusan rapimnas, maka DPP harus tunduk 

melakukan hal tersebut. Saya kira untuk sikap partai golkar juga tidak akan lama, karena 

pemerintah sebenarnya juga telah mendorong. 

 

Apa target dan kendala partai golkar di daerah? 



 

 

Saya melihat bahwa yang pertama, terkait dengan target strategis politik partai, yaitu bagaimana 

partai mempunyai kekuatan yang cukup signifikan di parlemen sehingga bisa mewarnai 

kebijakan. Dengan sistem pemilu yang sekarang, ini pun kita sedang melakukan kajian dan ketua 

komisi 2 telah kita minta untuk mengkaji. Karena dengan model seperti ini menurut saya 

merugikan partai-partai besar. Ada yang mengusulkan juga legislatif bersamaan dengan pilpres, 

maka sebaiknya sistem yang tepat adalah kembali kepada sistem proporsional tertutup. Tetapi 

kita masih memberikan opsi yang lain, yaitu memadukan antara proprsional terbuka dengan 

proporsional tertutup, jadi kita tidak terlalu setback. Dengan demikian ruang demokrasi dan 

kader untuk dipilih dan memilih tidak dikebiri oleh aturan-aturan dibawahnya. Saya kira ini lebih 

ideal. Tetapi saya lihat PDIP dan yang lainnya kenceng untuk memilih sistem tertutup. Golkar 

hanya mempersoalkan soal penghitungan suara yang terjadi dalam sistem terbuka yang sekarang, 

ini yang kami anggap merugikan partai partai besar.  

 

Adakah hambatan yang terjadi dalam proses memperoleh bantuan keuangan melalui 

kesbangpol di daerah? 

Tidak ada, karena pada tingkat DPRD sebenarnya teman-teman fraksi telah mengawal kita 

berssama pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah juga tidak bisa main-main. Selama ini baik 

baik saja, komunikasi yang dibangun juga sangat bagus, termasuk audit. 

 

Idealnya apakah partai mengajukan anggaran terlebih dahulu atau pemerintah yang 

menentukan bantuan angggaran? 

Ini yang sebetulnya menjadi bahan pembicaraan partai politik. Apakah bantuan dimajukan 

berdasarkan bantuan partai politik, ataukah memang ya pemerintah yang menentukan. Idealnya 

menurut saya sebaiknya anggaran itu berbasiskan kinerja dan program yang diusung oleh 

masing-masing partai politik, tetapikan apabila kita melihat kondisi objektif keuangan negara 

kita saat ini, hal tersebut belum bisa terjadi. Kalau seperti ini tentu saja kita tidak dapat 



 

 

memaksakan, karena kepentingan pembangunan masyarakat lebih penting daripada partai 

politik.  

 

 

 

Untuk resolusi konflik dalam internal partai solusinya bagaimana? 

Kita semua menyaksikanlah bagaimana dinamika partai golkar selama dua tahun. Partai golkar 

pada tingkat pusat boleh pecah, tetapi untuk DIY kita tetap utuh, saya sendiri produk munas Bali, 

tetapi saya juga diangkat menjadi sekertaris pada munas ancol. Pada saat itu saya bilang pada 

ketua DPD, hal ini harus kita ambil alih untuk menjaga kekompakan partai di DIY. Kita 

kumpulkan semua kader, dan melakukan komunikasi politik. Kita memberikan penjelasan 

mengenai hal tersebut, karena pertikaiannya kan pada tingkat pusat, sedangkan di daerah tidak 

ada masalah, kenapa kita harus ikut pecah-pecah. Saya pikir hanya di kepengurusan DIY yang 

tidak terbelah saat itu, jadi mekanisme pilkada kita mengajukan nama yang sama. Pada akhirnya, 

berhasil menang menjadi Bupati di Gunung Kidul dan Sleman. Walaupun ada implikasinya kita 

tidak mendapat anggaran dari pusat selama 3 tahun, kita bersabar saja. Tetapi hasilnya diakhir 

kan bagus, didaerah lain mereka perlu mengintegrasikan ulang kepecahan tersebut, sedangkan di 

DIY kita aman. Disatu sisi harus kita sadari bahwa golkar bukan dibesarkan oleh figur tetapi oleh 

sistem dari partai golkar itu sendiri, saat ini ada 6 faksi di tubuh partai golkar. Faksi pertama 

adalah ormas yang mendirikan partai golkar, yaitu SOKSI, KOSGORO, MKG yang merasa 

mereka punya saham yang paling besar. Yang kedua adalah ormas-ormas yang didirikan oleh 

partai golkar, yaitu AMPI, purna wanita karya, dan Laskar Ulama. Ketiga yaitu sayap partai 

AMPG dan KPPG. Keempat adalah kader partai golkar yang bergerak di dunia profesional. 

Kelima adalah sekber golkar orde lama, orde baru dan loyalis Soeharto. Dan keenam adalah 

orang-orang yang ada pada struktural partai. Inilah 6 faksi yang berinteraksi dalam kehidupan 

partai golkar. Jadi apabila pemimpin tidak bisa merangkul semua faksi ini, dia menjadi rentan 

sekali karena kapan saja bisa jatuh. Maka dari itu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan 



 

 

manajerial dan leadership yang bagus, sehingga bisa mengakomodasi semua kepentingan partai. 

Dengan demikian tidak ada stakeholder yang merasa ditingalkan. Kelemahan Aburizal Bakrie 

kemarin salah satunya tidak dapat mengakomodasi semua stakeholder. Jadi perpecahan golkar 

itu bukan secara tiba-tiba, tapi banyak sekali hal yang berproses pasca munas riau.  

 

 

Bagaimana praktik penganggaran dan pengalokasian keuangan?  

Kalau secara teknis ada dibendahara. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kalau untuk program 

yang telah diputuskan di daerah, maka itu akan di follow up terus. Siapa yang bertanggung 

jawab, kapan pelaksanaanya. Program ini berjalan untuk lima tahun, tetapi disesuaikan dengan 

perkembangan, apabila ditengah jalan ada kebutuhan baru yang bersifat mendesak maka perlu 

rakerda lagi, maka program harus selalu update. Karena kerja di politik kerangka besarnya 

adalah renstra, rencana strategis lima tahunan. Renstra ini dijabarkan dalam bentuk renops, 

rencana operasional. Kerangka operasional inilah dimasukan program program masing-masing 

biro, sehingga nanti bisa dilihat apabila ada salah satu biro yang yang macet programnya, maka 

target strategis tidak bisa terpenuhi. Sehingga kinerja partai bisa terukur, disamping itu ada 

ruang-ruang dimana partai bisa melakukan intervensi yang bersifat accindental karena 

perkembangan yang terjadi. Jadi nanti ada peta politik statis dan peta politik dinamis untuk 

meluruskan kembali peta politik secara kesuluruhan, maka dari itu analisis SWOT menjadi 

penting dalam melihat peta wilayah itu. 

 

Adakah masukan dari bapak untuk memperkuat sistem penguatan parpol? 

Pertama menurut saya, bappenas harus menyusun perencanaan mengenai bantuan keuangan 

tersebut, memikirkan mana yang terbaik. Apakah nanti partai mempunyai ruang untuk 

melakukan usaha ataukah memang dengan pembiayaan oleh negara. Kedua, harus menentukan 



 

 

rumusan mekanisme bantuan negara terhadap partai politik, basis perhitungannya seperti apa. 

Apakah menggunakan sistem perkalian perorang hasil pemilu di partai tersebut atau bagaimana. 

Berikutnya adalah masalah persepsi. Kita semua partai politik membicarakan kebangsaan, tetapi 

tafsir dari kebangsaan tersebut setiap partai berbeda. Dalam hal ini menurut saya negara 

mempunyai posisi strategis, bagaimana pemahaman kebangsaan Indonesia dari masing masing 

partai politik, harus masuk dalam ruang perspektif kebangsaan yang dibuat negara. Hal ini 

penting, karena dari gugusan partai politik yang ada, hanya golkar yang berada ditengah. PDIP 

nasdem, kekiri kirian dari basis kelahirannya. Gerindra, Hanura, dan partai-partai berbasis islam 

itu ke kanan-kanan semua. Ini realita politik yang harus dicermati, karena pancasila sekarang 

hanya diomongkan, tetapi ditingkat implementasi pancasila itu rusak, karena diterjemahkan 

dengan versi masing-masing ini yang membuat pemahaman generasi muda menjadi kacau. 

Karena pancasila menurut saya telah merubah batang tubuh dalam amandemennya yang 

seharusnya tidak dilakukan 

 

Apakah dana yang berasal dari sumber sumber partai golkar yang telah disebutkan tadi 

mencukup untuk melakukan seluruh aktivitas golkar seperti operasional, kaderisasi, 

maupun program? 

Tidak mencukupi, sangat jauh dari yang ideal. Tetapi apabila kita melakukan kegiatan kadang-

kadang kita melakukan kerja sama dengan kesbanglimas untuk bisa ada bantuan dana, sifatnya 

bantuan diluar kader. Jadi apabila ada yang mau membantu kita akan berterimakasih, ini bisa 

untuk meringangkan beban cost yang dikeluarkan oleh partai. Bentuk dalam programpun, tidak 

kita beri dalam pembayaran penuh untuk program tersebut, tetapi berupa insentif. Katakanlah 

programnya berupa 10 juga, kita memberikan insentif hanya 5 juta, sisanya harus diupayakan 

dari luar, misalnya kerjasama dengan mitra atau berbagai stakeholder agar program ini bisa 

berjalan. Apabila kita membiayai secara penuh, dana tidak akan cukup. 

 

Pengeluaran partai dalam setahun di DIY pernahkah dihitung secara resmi? 



 

 

Kita belum pernah menghitung, karena kegiatan partai tidak hanya yang terprogram, kegiatan-

kegiatan yang sifatnya accindental pun banyak sekali. Pengeluaran justru lebih besar dari sini, 

dan ini yang susah dihitung. Tetapi untuk bantuan partai tergantung dari APBD daerah, kita tidak 

bisa seragamkan angkanya. Masalahnya ketika peraturan ppemerintah melalui kemendagri sudah 

dibuat, lalu dihitung untuk partai di daerah, misalkan partai di DIY dapat sekian, tetapi anggaran 

di daerahnya tidak mencukupi, ini menjadi masalah. Ini persoalan-persoalan teknis dilapangan, 

apalagi ditengah pemotongan anggaran seperti ini. tetapi ini mnearik, perlu dihitung pengeluaran 

apapun dari partai, saya kira partai golkar harus menghitung ini. 

 

Bagaimana dengan dana kampanye?  

Dana kampanye lain lagi. Dana kampanye biasanya dari DPP ada alokasi khusus untuk 

melakukan kampanye. Jadi bantuan dari DPP nanti di alokasikan ke provinsi berapa untuk 

provinsi, apakah 1 miliar atau 750 juta. Ini biasanya pukul rata untuk setiap provinsi dan 

kabupaten. Kadang-kadang tidak besar juga, tergantung pengumpulan dana di pusat. Karena tiap 

bulan kan ada kontribusi dari seluruh anggota fraksi masuk ke kas partai ditambah anggaran 

APBN, ditambah kader kader profesional. Bantuan dana kampanye dari DPP sekali dalam lima 

tahun.  

 

Ongkos politik untuk menjadi anggota DPR dari provinsi jogja kira-kira berapa pak? 

Tergantung orangnya, kalau dia sudah cukup popular dan dikenal masyarakat mungkin biayanya 

tidak terlalu banyak, tetapi andaikan orang itu baru, biayanya bisa mencapai 10 miliar. Jadi 

memang demokrasi kita yang bersifat proporsional terbuka ini sangat liberalistik dan memang 

biaya politiknya cukup tinggi. Makanya terkadang orang-orang berkompetensi di tingkat partai 

tetapi dia tidak mempunyai uang bisa menjadi kalah dengan orang orang yang punya finansial 

yang kuat. Kita sudah menyusun nomor urut untuk kader yang berkualitas, tetapi kita dilempar 

kemasyarakat belum tentu kader yang bagus yang menang, ini kita juga pusing sekali. Jadi 



 

 

sistem ini sangat ganas dilapangan, karena sesama teman dalam satu partai pun saling memakan 

satu sama lain, karena mentalitasnya belum kuat. Saya harap bappenas bisa meninjau ulang 

sistem pemilu kita yang sekarang, jangan sampai merugikan partai-partai yang mempunyai suara 

lebih. Restruktur partai politik harus terjadi dengan cara meningkatkan parliamentary tresshold, 

jadi partai tidak terlalu banyak partai di parlemen sehingga, pemerintah juga bisa menjadi lebih 

efektif. 

 

  



 

 

Notulensi 

Wawancara Mendalam 

Kajian Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 6 September 2016 

Tempat : University Club, Universitas Gajah Mada 

Waktu  : 12.30 – 14.00 WIB 

Narasumber : Bambang Praswanto ( Ketua DPD PDIP Provinsi D.I.Y)  

Pewawancara : Sri Lestari Wahyuningroem 

Rangkuman wawancara: 

Bagaimana mekanisme koordinasi yang ada di PDIP? 

 Kita ada mekanisme di tiap tingkatan baik itu DPP, DPD, DPC, ada pengurus kecamatan 

dan anak ranting. Mekanismenya ada rapat rapat dari tingkat bawah, disitulah forum-forum di 

adakan dan di selesaikan, tergantung bahasannya apa dan ada di tingkat mana. Apabila tidak bisa 

diselesaikan di daerah bisa di bawa sampai ke pusat. Ada juga rapat rapat bidang untuk 

koordinasi selain rapimnas. Forumnya sebenenarnya banyak di tingkat internal partai 

 

Bagaimana apabila ada pertentangan sampai dengan koflik diantara anggota atau 

pengurus di PDIP? 

 Mengenai hal tersebut kita ada dewan kehormatan untuk menyelesaikan konflik internal 

di partai, di tiap tingkatan juga ada tinggal kasusnya itu apa. Kasusnya bisa bermacam-macam, 

bisa kasus-kasus yang sangat personal, dari masalah rumah tangga sampai dengan utang piutang. 

Apabila kasusnya ada di antar pemimpin-pemimpin di tingkat cabang, maka yang akan 

menangani ada di tingkat DPD, apabila kasusnya menyangkut organ-organ yang ada di DPD, 

maka nanti yang akan menangani adalah DPP. Tetapi tetap muara akhirnya ada di dewan 

kehormatan yang ada di tingkat pusat, termasuk dengan masalah-masalah yang personal, seperti 



 

 

penyalahgunaan narkoba, korupsi, sampai dengan perselisihan/persaingan politik antar masing-

masing individu akan diselesaikan disana. 

 

Kalau saya boleh tahu, siapa orang-orang yang ada di mahkamah PDIP? 

 Untuk orang-orang yang ada di mahkamah partai ada kriterianya, biasanya adalah orang-

orang yang sudah lama, berpengalaman, dan bijaksana, serta tidak terkena kasus apapun. Pada 

intinya adalah orang yang berintegritas, dan pernah merasakan asam garang dalam perjalanan 

PDIP. 

 

Untuk rekurtmen politik di PDIP, apakah terdesentralisasi untuk membentuk 

kepengurusan dan menentunkan caleg dalam tubuh partai? 

 Berkaitan dengan caleg, usulan nama bisa dari bawah, sedangkan untuk keputusan caleg 

ada di tingkat masing-masing. Misalkan ditingkat kabupaten kota, maka keputusannya ada di 

kepengurusan kabupaten/kota masing-masing. Di tingkat provinsi, otomatis keputusannya ada di 

DPD, dan keputusan di tingkat pusat ada di DPP. Hal ini termasuk dengan kontrolnya, jadi caleg-

caleg tersebut dikontrol di tingkatnya masing-masing. Berdasarkan UU, sekarang harus minta 

tanda tangan DPP apabila ingin maju sebagai wakil rakyat, akan tetapi kalo misalkan di tingkat 

bawahnya sudah clear dan jelas serta tidak ada masalah, maka biasanya pusat juga akan langsung 

setuju, dan segera di tanda tangani untuk keperluan administrasi di tingkat KPU. Saat ini nomer 

urut sudah tidak masalah lagi, tapi sekarang sistem pemilu sedang di bahas lagi di DPR, dan 

sepertinya akan bermasalah lagi. Untuk sentralisasi ada di pemilihan kepala daerah, termasuk 

bupati/walikota. Tetapi dalam rangka demokrasi itu ada 4 pintu yang bisa digunakan calon untuk 

mendaftar, bisa dari usulan tingkat cabang, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan terus di bawa 

hingga ke pusat. Akan tetapi keputusannya tetap ada di ketua umum dan sekretaris jendral, 

karena peraturan perundang-undangan juga mengatur seperti itu.  



 

 

 

 

 

Apakah pilihan aliansi di tingkat pusat berpengaruh ke aliansi pada tingkat daerah? 

Hal tersebut bisa saja terjadi, sesuai dengan kepentingan daerah, tetapi harus tetap izin ke pusat. 

Tetapi bisa juga tidak sejalan dengan pusat, misalkan kasus pilkada di sleman kemarin, di Jogja 

ini tidak ada pengelompokan KIH dan KMP sejak awal, partai kami dari pusat juga tidak pernah 

menginstruksikan untuk membentuk KIH di daerah, jadi kondisi di daerah bisa lebih cair. 

Menurut pendapat saya kepentingan KIH dan KMP hanya sebatas kepentingan untuk 

memanangkan pak Jokowi pada saat itu. Pilkada kita kemarin di sleman, PDIP berkoalisi dengan 

partai Gerindra, dan calon bupati gerindra saat itu adalah orang tangan kanannya pak Prabowo. 

Jadi di daerah itu tidak masalah sama sekali, tidak ada pengelompokan KIH dan KMP. Untuk 

kepentingan politik lokal, kita di daerah diberi kebebasan yang luas untuk berkoalisi dengan 

siapa saja, asalkan mempunya misi yang sama, namun tetap daerah harus izin ke pusat. 

Trackrecrod PDIP di Jogja, kita menang semua, baik ditingkat kabupaten/kota ataupun provinsi.  

 

Bagaimana pola representasi politik masyarakat dengan PDIP? 

Kita diinstruksikan, orang yang disebut konstituen bukan hanya yang dulu memilih, tetapi semua 

masyarakat DIY, sekalian untuk menyerap aspirasi. Kita juga membuat forum 3 pilar ketika 

sudah menyerap aspirasi, yaitu struktural legislatif dan eksekutif dan ini bersifat tahunan dengan 

agenda masalah perencanaan, masalah pelaksanaan dan evaluasi monitoring. Ini dilakukan setiap 

tingkatan ada yang di daerah dan di pusat. 

 

Bagaimana mekanisme perencanaan program DPD/DPC? 



 

 

 

Kita ada yang namanya rakerda dan rakorda. Tingkat cabang ada rakercab dan rakorcab. Ini 

dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi monitoring. Ini minimal dilakukan setahun sekali. Selain 

itu kita ada namanya komite, sesuai tugas. Misalnya komite maritime, komite pembagunan 

manusia yang bertugas berdasarkan tupoksinya masing-masing. Komite ini juga mengajukan 

program-program. Hal ini juga membicarakan anggaran untuk program-program tersebut.   

 

Bagaimana dengan sistem kaderisasi di PDIP jogja? 

 

Apabila memang partai politik diakui sebagai salah satu pilar demokrasi dimana tempat 

bersemainya pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, semestinya harus ada pendidikan politik 

yang terstruktur. Saya sedikit iri ketika di pemerintahan ada pelatihan di berbagai tingkat, dulu 

waktu saya itu ada sekolah pendidikan tingkat madya, tingkat menengah, terus sampai ke yang 

paling tinggi. Semacam diklat untuk menjadi eselon 2 atau 4 dan seterusnya, eselon 1 yang 

lemhanas, itukan biayanya sangat besar. Di tingkat militer juga ada sekolah-sekolah, dan itu 

biaya yang dikeluarkan sangat besar. Mestinya partai juga harus seperti itu, sedangkan dananya 

tidak ada. Kami mendapat suara di DIY itu 517 ribu suara, katakanlah kader kami 100ribu orang. 

Tetapi kami hanya mampu melakukan sebanyak 200 orang selama setahun. Padahal itu kami 

mau mendidik kader-kader pemimpin daerah. Kita ini partai besar dan hanya mampu 200 orang. 

Kebutuhan kami padahal minimal dalam setahun 1,5 milyar dalam setahun, dan ini minimal ya.  

 

Bagaimana dengan masalah keuangan di PDIP? 

 



 

 

Apabila berbicara dari mekanisme pendanaan melalui APBD tidak cukup sama sekali, terlebih 

apabila melihat kebutuhan riil dilapangan, untuk masalah operasional saja kita pas-pasan. Kita 

mendapat RP 320 per suara untuk di provinsi jogja. Belum lagi kebutuhan kaderisasi, atau nanti 

ada kebutuhan kampanye, pasti sudah tidak cukup. Oleh karena itu, beban untuk maju 

caleg/kepala daerah nanti di bebankan kepada mereka masing-masing. Untuk sumber keuangan 

partai yang paling jelas dan yang paling utama adalah sumbangan dari masing-masing caleg 

yang duduk di DPR/DPRD. Hal tersebut diatur di AD/ART  partai dan tiap tingkatan besaranya 

berbeda. Padahal minimal untuk di provinsi jogja kita membutuhkan 1,5 milyar pertahun. 

 

Dana selain dari APBD dari mana pak? 

 

Ada dari gotong royong anggota apabila ada pogram, karena iuran anggota juga tidak berjalan. 

Dahulu setahun hanya 12rb perorang tetapi tetap tidak berjalan. Saya sudah lama aktif, dan tidak 

ada yang namanya iuran anggota. Dibicarakan tetapi tidak pernah dilaksanakan, saya sudah 14 

tahun menjadi pengurus, iuran itu tidak ada. Memang di anggaran dasar disebutkan tetapi realita 

dilapangan itu tidak berjalan. Akhirnya yang terjadi setiap ada event-event baru ngumpulin. 

Setahun yang lalu kita membuka rekening partai, untuk pengurus DPD seperti saya itu dikenakan 

50rb perbulan, setahyn 600rb, sedangkan pengurus tingkat cabang dikenakan 25rb. Tetapi saya 

tidak tahu semua terkumpulnya berapa, karena itu rekening DPP. 

 

Tadikan bapak mengatakan membutuhkan paling tidak 1,5 milyar untuk DIY dalam 

setahun, dan apakah tercapai untuk mengumpulkan segitu? 

 

Kita pada akhirnya bisa tercapai bisa tidak. Jadi dilapangan ada program yang jalan dan ada yang 

tidak jalan. Kita juga tidak ada donasi, walaupun di internal sendiri mengatur mengenai donasi 



 

 

yang tidak mengikat. Dan tidak diatur siapa yang boleh menyumbang siapa yang tidak, tidak 

diatur juga besarannya berapa, hanya siapa yang mempunyai kepedulian kepada partai boleh 

menyumbang. 

 

Bagaimana dengan sumbangan dari anggota-anggora dewan yang ada di fraksi yang tadi 

disebutkan? 

 

Ada. Kita mempunyai aturannya, tetapi saya agak lupa. pada intinya sekian persen dari take 

home pay mereka. Ini ada yang sifatnya anggota biasa, ada yang pimpinan dewan. Dibedakan, 

karena yang pimpinan dewan bisa dikatakan lebih bnayak. Aturan-atuan itu sebenarnya ada 

semua. Tetapi ini juga tidak terlalu banyak, sebulan itu paling hanya mendapat 50 juta dari 

semua anggota dewan di DIY. Setahun hanya 600 juta dan itu belum menutup kebutuhan kami di 

Jogja. 

 

Sekarang ada diskusi mengenai bantuan dana parpol, menurut bapak bagaimana 

idealnya?   

 

Saya mengusulkan minimal 1,5 milyar setahun. Kalau dana dari APBD tadi untuk keperluan 

operasional saja cukup sebenarnya karena perolehan suara kita juga lumayan banyak di jogja. 

Kita kita kita mengeluarkan dana 17 juta sebulan untuk biaya operasional. Dengan catatan kita 

membayar orang untuk mengurus kantor itu dibawah UMR jogja, dibawah satu juta rupiah 

perbulan. Sedangkan pengurus itu tidak di bayar. 

 



 

 

Adakah dana dari DPP untuk pengurus DPD? 

Tidak ada. Bahkan untuk operasional DPD dana itu tidak ada dari DPP, jadi pakai dana sendiri 

dan mobil sendiri. Jadi hanya mengandalkan dana dari APBD itu saja dan sumbangan 

sumbangan. Oleh karena itu sebetulnya ada peraturan yang tidak tertulis, ketua DPD, ketua 

cabang, dan pengurus, kalau bisa menjadi anggota dewan di DPRD dan eksekutif, sehingga 

fasilitasnya ada disana. Otomatis dia bisa membiayai aktivitasnya sendiri.    

  

Ada pendapat mengenai sistem pemilu yang sekarang berlaku? 

Komentar saya untuk sistem pemilu legislatif, menurut saya tidak sehat. Partai sudah mendidik 

orang untuk dijadikan caleg, dilihat kapasitas pendidikan, dan pengalamannya lalu kita 

menentukan nomor urut, berdasarkan kapasitas tersebut. Tetapi realita dilapangan, keterpilihan 

seseorang bukan karena kapasitasnya tetapi lebih karena uang. Secara keseluruhan ini kami lihat 

sebagai masalah. Saya pribadi lebih setuju dengan proporsional tertutup. Dan inipun sudah 

menjadi keputusan partai di DPR RI. Di partai untuk lulusan SMA saja boleh, apabila punya 

uang diperbolehkan, saya rasa sudah menjadi rahasia umum. Jadi untuk kader yang berkualitas 

tetapi tidak punya uang menajdi berat. 

 

Butuh dana berapa untuk maju menjadi anggota legislatif? 

Kita lihat saja dari kebutuhan riil dilapangan, jadi semuanya bisa dihitung. Kebutuhan TPS, kita 

menempatkan paling tidak dua saksi, karena apabila tidak dua saksi suara bisa dicuri.kira kira di 

jogja ada 6700 TPS dan kita menempatkan dua orang di masing-masing TPS. Pada pemilu 9 

desember waktu itu kita paling tidak mengeluarkan uang seragam, uang makan dan honor. Honor 

di DIY perorang itu termasuk kecil, satu orang hanya diberikan 100rb-150rb, itu sudah termasuk 

makan dan honor untuk seharian. Sebelum kita terjunkan di hari H, para saksi ini juga harus 

dilatih supaya dia mengerti proses pemilu ini dan apa apa yang perlu dicermati dalam tiap tahap 



 

 

penghitungan. Memberi buku, kadang harus diberi gadget untuk potret suara, dan lain-lain. 

Karena kalau terjadi kecurangan, hal ini kan bisa menjadi bukti kita nanti di MK. Ini baru cerita 

masalah saksi. Paling tidak untuk pelatihan sampai hari H di TPS, perorang membutuhkan 400rb. 

Ini hal yang riil, yang bisa dihitung. Pada akhirnya ini dibebankan ke masing-masing calon. 

Situasi sekarang ini tidak ada orang yang ingin menjadi saksi apabila tidak ada insentif. Belum 

untuk kampanye dan lain lain menit.  

 

 

 

Adakah kebijkan dari PDIP apabila ada anggota ada yang melakukan money politics, 

seperti sanksi misalnya? 

 

Ada apabila sanksi. Tetapikan susah dibuktikannya. Apabila terbukti ya akan di proses. Kita ada 

namanya monitoring pilkada, despilkada sebutannya. Sanksinya disesuaikan dengan tingkat 

pelanggaran yang dilakukan. Apabila di partai ada yang namanya surat peringatan, ada 

pemberhentian dari jabatan struktural partai. Apabila anggota dewan akan di DPAW atau 

dipangil partai. Ada pemberhentian sementara, ada pemecatan tetap. Tetapi tetap sulit apabila 

mengenai pilkada money politics untuk dibuktikan. Kebanyakan saksi juga kebanyakan tidak 

mau bersaksi, karena merasa takut. 

 

Apakah program dan dana partai PDIP bisa di akses publik? 

 



 

 

Transparan. Khusus untuk di DIY, informasinya bisa dicari di komite informasi publik tingkat 

provinsi, PDIP juara 1 untuk masalah transparansi. Kami mendapat sertifikatnya, bahwa PDIP 

juara 1 dalam keterbukaan informasi. Jadi siapapun sebanarnya boleh meminta data tersebut. 

Tetapi beberapa hal juga ada yang tidak tercatat juga, kan susah juga sebenarnya untuk 

menghitungnya. Apalagi yang bersifat non-materil. 

 

Kalau boleh tahu, perhitungan 1,5 milyar itu darimana pak? 

 

Untuk keperluan bayar listrik, air, maintenance gedung, administrasi dan lain lain tetapi 

tergantung wilayah juga sebenarnya. Apabila dimasukan untuk melakukan kaderisasi, dan 

kebutuhan menjelang pemilu, dana tersebut akan meningkat jauh. Jadi 1,5 milyar itu yang paling 

minimal. 

 

Apakah semua partai siap untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas apabila dana 

bantuan parpol misalnya menjadi naik? 

 

Kami dari PDIP siap untuk melakukan hal itu. Dana tersebut memang sudah seharusnya 

terkontrol dengan baik . kalau di DIY saya kira siap, tidak ada masalah 

 

Kami mendengar PDIP punya semacam sekolah atau pelatihan, bagaimana maksudnya? 

 



 

 

Iya benar. Itu seperti tempat memberikan pelatihan-pelatihan. Sekolah partai PDIP ada 3, tingkat 

menengah tempatnya di Bali. Ada juga sekolah untuk bidang pertanian perternakan di Ciriu, 

Bogor. Dan yang tingkat nasional di Jogja untuk caleg, kepala daerah ataupun ketua ketua DPD. 

Disana akan diberikan pelatihan-pelatihan semacam diklat apabila dipemerintahan, bisa 

dikatakan untuk kaderisasi juga. 

 

Bagaimana hubungan dengan masyarakat sipil mengenai program-program PDIP di 

Jogja? 

Saya dengan masyarakat sipil kebetulan dekat. Jadi terbuka saja apabila ada teman-teman LSM 

atau perguruan tinggi untuk mengikuti. Saya pribadi tidak ada masalah sekali dengan teman-

teman masyarakat sipil. CSIS pernah bekerja sama, begitupun dengan kedutaan Amerika, 

terkahir pernah mahasiswa S3 dari john Hopkins, yang ingin membuat disertasi di Jogja meminta 

bantuan.  

 

Adakah usulan dari bapak untuk pemerintah mengenai partai politik? 

Yang pertama, partai politik merupakan pilar demokrasi dan tempat bersemainya pemimpin 

bangsa. Jadi menurut saya partai politik juga harus diberikan diklat pelatihan seperti di 

pemerintahan jadi ada jenjang khusus juga di partai politik. Yang kedua masalah keuangan 

menjadi kendala yang sangat memusingkan ketua partai. Memaksa orang untuk iuran atau 

memberikan mahar menurut saya tidak mungkin, nanti malah bisa terkena UU gratifikasi. Jadi 

menurut saya masalah keuangan semestinya sudah selesai sebagian besar dari pemerintah. 

Menurut saya sistem demokrasi nya juga perlu diperbaiki karena sudah menyimpang dari 

pencasila, dimana siapa yang kuat dan yang menang, bahasa jawanya “Asu Gedhe Menang 

Kerah” yang gede-gede pasti selalu menang dan yang kecil akan kalah. Jadi siapa yang kuat dia 

yang menang, padahal menurut saya esensi demokrasi bukan itu. Karena bagi saya demokrasi 

esensinya bagaimana mensejahterakan rakyat. 



 

 

  



 

 

Notulensi 

Wawancara Mendalam 

Kajian Peran Partai Politik dalam demokrasi di Indonesia 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 7 September 2016 

Tempat : Excelso Coffee Shop, Bidakara, Jakarta 

Waktu  : 12.30 – 14.00 WIB 

Narasumber : Agus Sulistyono ( Ketua DPD PKB Provinsi D.I.Y)  

Pewawancara : Sri Lestari Wahyuningroem 

Rangkuman wawancara: 

Apakah yang diharapkan oleh parpol yang dapat dilakukan oleh pemerintah? 

 

Apabila melalui pemerintah saya pikir masalah dengan dana bisa dibicarakan. Mengurus partai 

butuh dana yang sangat besar. Intinya untuk membangun partai tidak mudah dan memerlukan 

cost yang sangat banyak. Sekarang kita lihat saja dengan surya paloh, bagaimana dia 

membangun partai politik, dia punya media dan lain-lain. Apabila  dihitung berapa biaya 

pengeluarannya sangat besar sekali. Tetapi saya melihat peran pemerintah untuk partai politik 

masih sangat kecil, bantuan dana parpol juga sangat kecil. Menurut saya besarannya tidak 

seberapa, bahkan lebih besar apa yang kami keluarkan untuk kepentingan politik di daerah kami. 

 

Berapa kira-kira kebutuhan dana partai untuk di DIY? 

 

Kami partai politik ini strukturnya sudah terorganisasi dengan sangat baik, Di pusat ada DPP, di 

daerah ada DPD atau DPW, di kabupaten ada DPC dan sampai tingkat yang terbawah. Dari 

kebutuhan di tingkat bawah saja itu sudah banyak sekali, DIY ini ada 4 kabupaten dan satu kota, 



 

 

totalnya berarti ada 5 kabupaten/kota yang terdiri dari 76 kecamatan dan 4000an kelurahan. Jelas 

dalam melakukan penguatan organisasi, kelembagaan dan lain-lain, PKB membutuhkan dana 

yang sangat besar dan ini tidak murah serta tidak mudah. Di PKB, kita secara rutin melakukan 

pelatihan kader. Ada pelatihan kader pertama (PKP), menengah (PKM), dan ToT di pusat. 

Ketika pemilu, kader kader ini harus mempunyai sertifikat PKP dan PKM. Pengkaderan di PKB 

kami lakukan secara periodik bahkan kami mentargetkan tahun 2015-2019 kami akan mencetak 

5000 kader. Itu baru soal pelatihan kader, bisa diliat butuh dana riil dilapangan itu berapa, belum 

yg lain lagi. 

 

Berapa estimasi pengeluaran biaya pertahun untuk DIY? 

 

 Apabila dalam satu tahun kita cetak 1000 kader, berarti per kabupaten/kota rata-rata PKB cetak 

masing-masing 200 orang. 200 orang tersebut kita melakukan pelatihan dua kali tiap-tiap 

kabupaten kota dengan jumlah sekitar 100 orang sekali pelatihan kader, yang berarti tiap 

kabupaten/kota 2 kali pelatihan kader. Karena menurut saya apabila lebih dari 100 orang sekali 

pelatihan kader, saya menilai itu tidak efektif. Dalam sekali melakukan pelatihan kader yang 

berjumlah 100 orang, tidak kurang biaya yang dikeluarkan adalah 40 juta setiap sekali 

pengkaderan. Karena peserta yang hadir, dari sisi ekonomi mereka meninggalkan kewajiban 

bekerjanya. Biasanya kami berikan biaya untuk mengganti keseharian mereka, antara RP50.000 - 

RP 75.000, tidak besar memang. Selain itu ada juga kebutuhan akomodasi yang lainya, belum 

untuk trainernya, karena trainernya di datangkan dari Jakarta walaupun ada juga yang dari 

daerah. 

 

Selama ini dananya berasal darimana? 

 



 

 

Sumber dana kami selama ini dibebankan dari anggota DPR dan DPRD di daerah, tetapi 

porsinya yang paling besar ada di DPR. Walaupun ada sumbangan secara sukarela dari anggota 

tetapi porsinya sangat kecil. Jadi sumber pendanaan PKB yang paling utama berasal dari para 

anggota DPR dan lumayan banyak. PKB mempunyai konstituen riil dilapangan, dan kebanyakan 

kader berasal dari Nahdlatul Ulama. Jadi selain mengurusi partai, para kader juga harus 

mengurusi organisasi NU, ini yang membuat pengeluaran kami menjadi dua kali lipat 

dibandingkan dengan partai yang lain, tetapi keuntungannya kami punya basis riil. Sedangkan 

kekurangannya kami seringkali harus mengurusi acara-acara NU, misalkan apabila ada event di 

pesantren, sudah pasti kami harus menyumbang, apabila ada kyai yang datang, kami juga harus 

dateng dan ikut menyumbang. Hal tersebut saya urusi dengan tiap minggu pulang ke jogja, dan 

biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. 

 

Idealnya dana untuk partai itu dapat berapa banyak? 

 Kemarin ada wacana dari menteri dalam negeri untuk menaikan dana partai menjadi 1 

triliun, apabila seperti itu saya setuju. Jadi seperti ini, APBN kita itukan 2000 triliun, dan 

menurut saya masih banyak yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, 

kisarannya bisa lebih dari 20%. Dari pada diambil orang-orang tersebut, kenapa tidak dipakai 

untuk memperkuat partai politik. Selanjutnya ketika kami disumpah untuk menyerap aspirasi 

daerah, yang kami dapatkan selalu penolakan. Kami baru usul di daerah ada dana pembangunan 

untuk daerah daerah pemilihan, kisarannya waktu itu sekitar 20 milyar. Hal terebut baru saja 

diusulkan, dan kenyataanya pemerintah tidak meloloskan. Kenyataannya eksekutornya ada 

pemerintah, tapi kadangkali pemerintah maju mundur. Coba kalian sekali-kali datang ke ruangan 

saya di DPR RI, bukan saya mengeluh untuk membanding-bandingkan, tapi sekarang coba kita 

lihat dengan esselon 3 di pemerintahan, perbedaan ruangannya jauh sekali. Ini bukan karena saya 

mengeluh, tetapi ini adalah realitas.  

 



 

 

Dari kesbangpol Provinsi Jogja, Berapa PKB dapat bantuan dana pertahunnya? dan 

idealnya bagaimana penghitungan untuk bantuan dana partai, apakah pukul rata? 

 

Di Jogja dari kesbangpol kami hanya mendapat 40 juta. Untuk masalah penghitungan dana harus 

di diskusikan lebih lanjut, karena menurut saya apabila pukul rata, pasti partai-partai besar akan 

keberatan. Menurut saya ada gradenya, Grade A,B, dan C dengan interval yang tidak terlalu 

jauh. Demokrasi bukan berarti bagi rata, menurut saya bisa melalui grade tersebut dan juga 

ditentukan dari presentase perolehan suara juga. Adil tidak harus bagi rata, akan tetapi harus ada 

range-nya. Hal ini baru dari sisi pembiayaan, belum persoalan-persoalan partai yang lain. 

 

Apakah dari parpol siap untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi apabila 

anggaran parpol naik? 

 

Selama ini kita melakukan hal itu, bisa dicek di bendahara saya. Pemerintah disatu sisi sudah 

memberikan bantuan sedikit, mekanismenya juga bertele-tele. Walaupun saya sadar betul satu 

rupiah pun harus dipertanggung jawabkan. Saya tidak paham apa yang di khawatirkan oleh 

pemerintah terkait dana yang dikeluarkan oleh partai politik. 

 

Selama ini perencanaan membuat program berimplikasi kepada budgeting seperti apa? 

 Kami itu dana keluar tidak langsung setahun. Jadi sebelum mendapatkan kami mengajukan 

program terlebih dahulu. Tiap tahun planning dulu, ada rapatnya di tingkat pengurus.  

 



 

 

Bagaimana dengan penjaringan aspirasi di masyarakat, dan bagaimana mekanisme partai 

menjaring aspirasi? 

 

Selama ini kami apabila reses turun. Jadi melalui para anggota nya di tiap tingkatan. Ada 

anggota DPR RI, DPRD tingkat provinsi ataupun kabupaten, melalui proses reses itu. Tetapi 

karena kebatasan anggaran kita hanya bisa mendatangkan 50 orang. Menurut saya proses 

musrenbang di tingkat kabupaten ataupun kecamatan kurang efektif, maksud saya proses ini 

tidak menyentuh kebutuhan riil yang dibutuhkan. Yang masalah adalah anggota DPRD tingkat 

kabupaten kota ini ada ruang untuk menyerap aspirasi, tetapi tidak ada ruang untuk melakukan 

eksekusi. Misalnya dana aspirasi yang waktu itu diusulkan 20 milyar setahun sebetulnya untuk 

mengeksekusi kebutuhan konstituen dilapangan, tetapikan dana aspirasi dibatalkan dan pada 

akhirnya tidak berjalan, maka tidak jadi. Jadi sebenarnya ekspektasi masyarakat sangat luar biasa 

kepada anggota dewan atau partai politik. 

 

Besarkah dana yang keluar untuk menjadi anggota legislatif? 

 

Relatif. Saya menjadi calon legislatif dari tahun 1999, tetapi karena nomor urut dua saya menjadi 

tidak dapat, nomor urut satu yang dapat. Tahun 2004 saya telah menjadi anggota DPRD, saya 

kampanye di daerah gunung kidul. Waktu 2004 saya kira-kira tidak sampai 100 juta untuk 

DPRD provinsi. Terus tahun 2009, sebelumnya saya harus menentukan sikap, karena partai 

terbelah pada saat itu. Apakah mau ikut Gusdur atau Cak Imin. Saya pilih Cak Imin, dan 

akhirnya Cak imin yang menang. Maka dari itu pada pemilu tahun 2009 saya dapat nomor urut 1, 

dan diberikan jabatan sebagai ketua PKB DPW Jogja. Pada tahun 2009 untuk maju DPR RI saya 

habis sekitar 1 milyar, tetapi calon lain yang menghabiskan puluhan milyar juga sangat banyak. 

Saya maju lagi pada tahun 2014, biaya yang saya keluarkan meningkat sedikit, karena memang 

beban yang anggota yang sudah jadi menurut saya lebih besar dari yang belum jadi anggota 



 

 

DPR. Karena mempertahankan konstituen menurut saya lebih susah, jadi dalam masa 5 tahun 

menjabat 2009-2014 dana yang keluar banyak untuk memelihara konstituen, sedangkan yang 

baru naik menjadi anggota DPR, kampanye hanya pada saat menjelang pemilu. Tahun 2014 saya 

pada intinya habis sekitar 2,5 milyar melalui dapil DIY. 

 

 

Pernahkah mencoba jasa konsultan? 

Belum pernah, karena latar belakang saya juga orang gerakan pemuda anshor. Saya tahun 1983 

sudah bergabung dengan pemuda anshor. Jadi artinya jaringan politik saya sudah mapan, jadi 

saya tidak membangun dari nol.  

 

Background bapak pengusaha? 

Iya pengusaha. Dulu modalnya dari dengkul. Saya anak keempat dari 10 bersaudara, orang tua 

saya tergolong tidak mampu, hanya mampu mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah sekarang 

sudah berhasil, adik saya di Kalimantan timur sekarang menjadi walikota tetapi partainya dari 

partai demokrat. 

 

Bagaimana resolusi konflik di PKB? 

 

Saya orangnya terus terang tidak suka konflik dan tidak ingin mempunyai musuh. Resolusi 

konflik saya pikir juga ada tetapi formulasinya saya kurang paham. Di politik itu membutuhkan 

intuisi, karena itungannya 1+1 bukan dua. Ketika saya memilih Cak imin saat itu ada itung-

itungannya. Waktu itu saya berpikir bahwa kepada siapa lagi gus dur meneruskan 



 

 

kepemimpinannya selain Cak imin, karena yenny wahid saat itu masih muda. Kalau di internal 

partai ada dewannya apabila ada konflik, semacam dewan kehormatan partai, tetapi istilahnya 

ada sendiri untuk partai PKB, saya lupa. 

 

 

 

Untuk masalah hirarki di dalam partai bagaimana pak, apakah semua keputusan harus 

diputuskan DPP? 

 

Karena Undang-undangnya juga mengatur seperti itu. Dalam UU pilkada, calon yang didukung 

harus mendapat persetujuan DPP. Tetapi untuk masalah organisasi atau program, partai PKB 

memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk berinovasi. Misalkan gerakan nusantara 

mengaji, itu banyak sekali yang mengikuti di seluruh Indonesia. Kalau daerah ingin mengadakan 

acara yang bagus itu dipersilahkan sekali oleh DPP, tidak hanya intervensi dari pusat. 

 

 Menurut bapak sistem pemilu saat ini bagaimana? 

 

Sistem pemilu sekarang ini menggunakan proporsional terbuka, untuk sementara ini dari 

perbincangan teman teman di DPP masih ingin menggunakan sistem proporsional terbuka. 

Walaupun terkadang dengan sistem ini kami juga dirugikan, karena harga kursi di jawa sangat 

mahal sedangkan basis kami di Jawa. Menurut saya DPD juga tidak usah saja, karena hanya 

menghabiskan anggaran. Dan masyarakat juga tidak menyerang DPD. Secara pribadi saya setuju 

tidak ada DPD, lebih baik tambahkan saja ke anggota DPR. Perbaikannya saya juga belum tahu 



 

 

harus bagaimana, karena saya juga tidak di komisi 2. Parliamentary tresshold saya sepakat untuk 

dinaikan sekitar 5-7%. Jadi partai juga tidak pelu banyak banyak, salah satunya dalam rangka 

penyederhanaan partai politik juga.   

 

Setiap bulan habis mengeluarkan biaya berapa banyak untuk ke konstituen? 

 

Terus terang, tiap bulan saya bisa habis 15 juta. Karena banyak sekali proposal yang masuk ke 

saya meminta sumbangan. Saya pernah menyumbang satu juta untuk kegiatan tertentu dan itu 

dikembalikan sama panitianya. Banyak sekali yang minta sumbangan, terutama pondok 

pesantren. Sayapun pernah menolak, dengan mengatakan pengeluaran saya sudah banyak bulan 

ini, jadi mungkin sumbangan untuk yang selanjutnya. 

 

 

Bagaimana hubungan partai dengan masyarakat sipil? 

 

Menurut saya berjalan baik. Saya pikir karena diuntungkan oleh basis kami juga, basis nahdliyin, 

dan Jogja PKB cukup kuat. Menurut para pengamat tahun 2009, PKB akan hilang di Jogja, tetapi 

di Jogja masih dapat. Akhirnya cak imin mengatakan jogja pun dijadikan basis, bersama dengan 

jawa timur, sebagian jawa tengah. Pada tahun 2014 di jogja, banyak survei yang mengatakan 

bahwa saya tidak masuk survei dalam 8 besar, tetapi pada saat penghitungan saya menjadi salah 

satu yang meraih suara terbanyak. Saya sekarang ketua umum radio antar penduduk Indonesia, 

RAPI. 

 



 

 

  



 

 

Notulensi 

Wawancara Mendalam 

Kajian Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2016 

Tempat :  DPR RI 

Waktu  : 18.15 – 19.15 WIB 

Narasumber : Lukman Edy (Anggota DPR RI Fraksi PKB)  

Pewawancara : Sri Lestari Wahyunigroem (Mbak Lewe) dan Miftah Khairi Amrillah 

Rangkuman wawancara: 

 

Menurut survei IDI dari bappenas, partai politik menjadi salah satu yang institusi yang 

perannya dinilai masih buruk dalam penguatan demokrasi di Indonesia, bagaimana 

pandangan bapak menyikapi hal ini? dan bagaimana PKB memaknai pendidikan politik? 

Sekarang tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk melakukan pendidikan politik baik 

kebangsaan maupun kepartaian, karena yang memberikan tugas itu tidak ada, selain keinginan 

baik partai. PKB merupakan salah satu partai kader, pendidikan politik kita jalankan dan ini tidak 

dilakukan oleh partai partai non kader, yang sering menerima kutu loncat. Sumber rekrutmen 

PKB dari sayap sayap pemuda, perempuan, NU. Bagi PKB ada faktor kesejarahan disini, sejarah 

pembentukan NU, pembentukan PKB sebagai sayap politik NU. Karena ada sejarah seperti ini 

kemudian PKB merasa perlu mempertahankannya sampai kapanpun. Kemudian PKB secara 

sistematis melakukan pendidikan politik kepartaian dan pendidikan politik kebangsaan untuk 

kadernya. PKB, pancasila itu ada karena peran NU besar, dan bagi PKB Indonesia itu NU. Jadi 

ada tanggung jawab internal untuk mendidik kader. Bagi PKB NKRI itu harga mati bagi kami.  

Tetapi sekali lagi tidak ada peran negara satu rupiah pun dalam konteks ini. 

 

 



 

 

Bukankah ada anggaran dari pemerintah untuk melakukan pendidikan politik ke 

masyarakat? 

ada, yang Rp 108 per suara, tetapi coba saja bandingkan dengan keperluan kantor, gaji pegawai 

dan keperluan operasional sehari-hari yang lain. Mana bisa uang segitu untuk melakukan 

pendidikan kader. Begitu diterima 1,5 miliar langsung habis untuk bayar gaji, listrik, dan juga air 

 

Jadi menurut bapak negara memberikan bantuan parpol itu perlu atau tidak? 

Saya ingin beritahu saja, apabila partai politik itu ditugaskan untuk melakukan pendidikan politik 

kebangsaan, pancasila, dan pilar demokrasi, itu kami lakukan tetapi tidak ada satu rupiah pun 

uang negara. Akhirnya pemerintah malu-malu nanya ke partai politik, apakah partai politik 

punya kader, sebenarnya tidak bisa seperti itu, orang pemerintah tidak memberikan uang. Kalau 

pemerintah merasa politik kebangsaan itu penting, kasih uangnya kepada partai politik, kecuali 

kalau pemerintah tidak merasa penting 

Menurut bapak instrumentnya harus dari pemerintah atau diserahkan ke partai politik? 

Menutu saya dari model pemberian bantuan uang boleh bermacam-macam, tetapi mengenai 

definisi pancasila, landasan pokoknya harus di pemerintah. Kalau tidak dari pemerintah, maka 

bisa terjadi perbedaan tafsir kelompok-kelompok di masyarakat. Maka dari itu hal tersebut harus 

dari pemerintah, pemerintah sudah kita minta untuk membuat lembaga yang menyusun dan 

mendefinsikan apa itu pancasila dan apa itu NKRI, apa yang harus kita pertahankan. Seperti dulu 

orde baru membuat P4. Ini saatnya sekarang pemerintah bertanggung jawab untuk pemerintah 

membuat itu, buat lembaganya dan susun konsepnya lalu kasihkan kepada partai untuk 

menyampaikannya kepada kader, caranya diserahkan ke partai. Tetapi bahan dasar nya dari 

pemerintah, jangan masing-masing membuat sendiri, lemhanas bikin sendiri, MPR bikin sendiri, 

kampus beberapa bikin sendiri. 

 



 

 

 

Bagaimana soal transparansi dan akuntabilitas dalam partai? 

Menurut saya negaranya saja tidak memberikan uang, maka apa yang harus di akuntabilitaskan, 

apa yang harus di transparansikan. Karena saya menganggap Rp 108 itu sama namanya dengan 

negara tidak memberikan apa, walaupun tetap ada pertanggung jawaban kepada menteri dalam 

negeri. Misalkan untuk PKB, uang yang diberikan hanya 1,5 miliar, maka pertanggung 

jawabannya hanya satu nomenklatur saja, untuk bayar listrik dan bayar air sudah abis. Kalau 

misalnya apakah partai politik bisa transparan begitu pemerintah bantu, kita pasti siap, mana ada 

partai politik yang tidak siap. Kalau bantuannya signifikan banyak, pasti nanti bantuannya 

diperiksa BPK, BPKP, bisa juga misalnya nanti semua pembiayaan harus add cost. Add cost itu 

maksudnya kita bayar dulu nanti uangnya diganti oleh pemerintah, tidak menjadi masalah. Dan 

praktek itu kan sudah biasa umum dipraktekan semua pihak.  

Sejauh ini, apakah dari PKB sendiri ada angkanya yang kira-kira ideal? 

Saya belum pernah menghitungnya, karena tidak pernah mengajukan proposal. Jadi partai politik 

di Indonesia ini sudah terlatih mandiri, dengan uang kecil atau besar kita tetap hidup. Tidak ada 

organisasi selama ini semandiri partai politik 

Jadi selama ini membiayai partai dari mana pak? 

Anggaran kita dilakukan secara mandiri. Misalkan saya ditugaskan oleh partai politik untuk 

melatih DPC di Aceh, maka saya akan mencari tiket dan hotel sendiri. Kalau kebetulan di 

DPCnya misalkan ada pengusaha, dia menyiapkan hotel untuk kita, kalau tidak kita menginap 

dirumah ketua DPC atau saya menyewa hotel sendiri 

Apakah ada dana atau iuran anggota? 

Iuran anggota tidak ada yang secara rutin. Makanya partai politik sekarang ini, assitensi 

pengurus pusat itu kuat, karena biaya masing-masing itu tidak di biayai oleh konstituen. 

Konstituen tidak bayar seperti negara lain. Jadi ketika DPP mau nunjuk siapa caleg atau calon 



 

 

bupatinya tidak ada yang bisa mengajukan protes, uangnya dari DPP, konstituennya juga tidak 

menyumbang. 

Mekanisme PKB untuk mengambil aspirasi dari masyarakat bagaimana?  

PKB ada munas, Setiap tahun ada rakerwil, ditingkat cabang ada rakercab. Kegiatan ini 

menerima aspirasi juga dari masyarakat, ada komisi komisinya yang masing masing mengurusi 

persoalan tertentu. Aspirasi dari bawah itu sudah ada perangkatnya masing-masing untuk tiap 

tingkatan. Sebagai partai politik yang hidup semua prose situ kita jalankan. Muscab 5 tahunan, 

rakercab tiap tahun. 

Bagaimana untuk mekanisme bantuan uang ke partai? 

Saya rasa harus dibagi dua, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dasar, dananya disamakan 

saja, misalkan untuk bayar air, listrik, gedung dan lain-lain. Kalau tidak kasian nanti yang hanya 

mendapat kursi 7 di DPR, maka dananya akan kecil sekali. Sisanya baru dana apresiasi dari 

perolehan suara, untuk yang ini setiap partai bisa berbeda tidak apa apa. Dahulu sebenarnya kita 

sudah pernah Rp 1000 per suara, oleh SBY kemudian itu ditetapkan Rp 108. 

Apakah partai pernah menghitung kebutuhan riil di lapangan atau apa sajakah keperluan 

partai? 

Tidak pernah kalau untuk menghitung biaya riil dilapangan. Tapi ada beberapa kebutuhan yang 

pasti seperti muktamar/munas, munas itu dihadiri oleh DPC DPC seluruh Indonesia, 560 cabang 

satu cabang 5-10 orang Sudah itu rakernas, rakernas tidak seperti munas hanya 2 orang saja 

setiap cabang, sudah itu biaya kantor atau operasional untuk kantor DPP, DPW, DPC. Nanti 

misalkan pembiayaan DPP dari APBN, DPW dari APBD, tetapi tetap dari bappenas harus 

menyusunnya. Apabila ingin memasukan pendidikan politik kebangsaan itu berjenjang. 

Katakanlah misal DPC sekali atau dua kali setahun, tingkat provinsi 2 kali setahun, terus tingkat 

nasional. Kalau di PKB itu ka nada tiga tingkat, tingkat pratama menengah lanjutan. Tinggal 

dihitung saja berapa kali frekuensinya setiap partai harus melakukan pendidikan politik 



 

 

kebangsaan. Pemerintah bisa mengambil contoh dari MPR atau kemendagri yang melakukan 

pendidikan politik, samakan saja, mau berapa orang  

Kita sudah dapat gambaran umumnya, selain kendala finansial, kendala dari fungsi partai 

ada atau tidak? 

Berkaitan sebenarnya, fungsi tidak akan jalan apabila tidak ada dana. Kalau pemerintah takut 

memberikan uang, administrasinya saja di perkuat, saya yakin transparansi bisa inline. Sekarang 

partai dicurigain, apabila dikasih uang transparansi tidak bisa jalan. Semua LSM LSM bilang 

seperti itu, apakah partai siap untuk tranparansi. Kalau di partai pada tingkat desa saja sudah taat 

penggunaan keuangan. 

Apakah diperlukan juga semacam pelatihan untuk  keuangan? 

Tentu saja untuk hal tersebut. Kemeterian keuangan sudah seharusnya melakukannya. Untuk 

mendisiplinkan partai juga jadi bisa profesional. Saya masih heran apabila masih ada yang 

meragukan, menteri keuangan juga tidak akan mengeluarkan apabila kita tidak membuat laporan.  

 

Apakah nanti apabila dapat uang dari negara jadi mengurangi indepedensi parpol ke 

pemerintah? 

Tidak seperti itu, sekarang sudah berbeda, kalau dahulu jaman soeharto mungkin terjadi. Partai 

dikasih uang, lalu semuanya langsung menurut. Kondisi sekarang sudah sangat berbeda, 

masyarakatnya lebih cerdas. Pengalaman saya di tingkat bawah, bantuan sapi dari pemerintah 

melalui partai A misalkan, belum tentu masyarakat memilih partai A. Karena masyarakat sudah 

tahu kalau sapi ini dari pemerintah bukan bantuan dari partai. Rakyat dibawah sudah tahu yang 

mana uang negara, yang mana uang partai.  

Untuk UU penyelenggara pemilu, kira-kira harus ada klausul apa pemerintah ada disitu? 



 

 

Yang paling penting saat ini adalah saksi. Saya kira saksi harus dibiayai oleh negara. Karena itu 

saja yang belum, yang lain sudah di biayai oleh negara. Tugas partai hanya mendatangkan 

konstituen ke bilik. Kalau mau pemilunya jujur atau bersih, saksi harus dibiayai oleh negara, 

kalau tidak, maka tidak akan bisa bersih. Karena partai-partai yang uangnya banyak bisa 

mendatangkan saksi. Dana saksi besar sekali, tidak sanggup partai politik membiayai, selama ini 

caleg yang membiayai, makanya caleg yang kaya bisa dia memainkan hal tersebut. Biayanya 

sangat besar untuk saksi, ada yang 100rb perhari ada yang 200rb tergantung pasaran, kalau di 

Surabaya 250rb, sedangkan di kabupaten kabupaten 100rb, Jakarta mungkin sudah 300rb. 

Jumlah saksi biasanya 1-2 di TPS, tapi negara saya rasa satu orang cukup.  

 

Bagaimana apabila uang negaranya tidak cukup untuk membiayai?  

apabila tidak cukup etikadnya ditunjukan dahulu, nomenkalturnya munculin dulu. Keluarnya 

mungkin sedikit dulu, disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jangan tidak ada etikad sama 

sekali, nomenklaturnya tidak ada. Teriak-teriak duluar mau ngasih 5000 per suara tapi etikadnya 

tidak ada, begitu diliat di rapat APBN, tidak muncul nomenklaturnya. Ini seperti mau ngerjain 

kita di depan publik.     

  



 

 

Notulensi 

Wawancara Mendalam 

Kajian Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 4 November 2016 

Tempat : Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera 

Waktu  : 15.00 – 16.00 WIB 

Narasumber : Ledia Hanifa (Anggota DPR RI Fraksi PKS)  

Pewawancara : Galih Ramadian dan Miftah Khairi Amrillah 

Rangkuman wawancara: 

 

Hasil Survei Indeks Demokrasi Indonesia yang di rilis oleh Bappenas menunjukan bahwa 

performa partai politik dan lembaga legislatif masih di nilai sangat buruk, bagaimana 

respon dari PKS menanggapi permasalahan ini? 

Apabila berbicara partai politik, di Indonesia iklimnya tidak dibangun sebagai sebuah institusi 

yang bisa berpartisipasi aktif. Menurut pandangan pribadi saya partai politik sekarang ini hanya 

sebagai sebuah institusi untuk memenuhi keterwakilan, problemnya adalah sangat sulit 

menghidupkan partai politik sendiri. Konteksnya adalah bagaimana partai bisa berkembang lebih 

baik, artinya apabila kita berharap partai menjadi salah satu pilar demokrasi artinya di tubuh 

partai sendiri itukan harus demokratis. Tidak seluruh partai memiliki hal tersebut, seringkali 

posisi di partai itu di jadikan hanya sebagai batu loncatan untuk menjadi anggota legislatif. 

Jarang sekali orang yang masuk ke ranah publik, politik praktis tetapi dia fokus untuk mengelola 

partai, artinya dia yang menguatkan posisi partai dan segala macamnya, tetapi tidak terlibat 

dengan proses pilkada, artinya dia tidak dicalonkan sama sekali, hal yang seperti ini jarang 

sekali. Itu yang harus kita pikirkan karena bagaimanpun juga pengelolaan partai harus menjadi 

satu hal yang harus dipertimbangkan. Salah satu visi PKS saat ini adalah good party governance, 

jadi kita ingin mengelola partai dengan modern. Dengan konteks sistem rekrutment itu di 

perbaiki, kemudian administrasi, mekanisme kordinasi dan komunikasi dan seterusnya adalah 



 

 

bagian yang harus dikembangkan sebuah partai politik. Persoalannya tidak semua partai politik 

sama, karena semua memiliki karakter yang berbeda. Ada yang mengikuti trah nya, tetapi dulu 

lebih ketat ya, dia  yang boleh jadi pengurus DPP harus pernah mengurus di ranting, ada juga 

yang langsung melompat, apabila dia menjadi anggota DPR berarti dia harus DPP. Persoalan 

tersebut yang harus di cermati. Keadaanya sepanjang proses pembinaan di partai itu tidak 

berjalan, partai akan sulit untuk bergerak. Partai politik bisa berjalan adalah ketika sudut 

pandang anggotanya sama, anggotanya mau memahami tujuan partainya. Tetapi apabila itu tidak 

sejalan, akan memberikan sebuah kesulitan, nanti akan ada kepentigan-kepentingan individu 

yang lebih besar dibanding organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya bisa diatasi oleh 

proses kaderisasi di dalam partai, kaderisasi menjadi satu hal yang pokok dan penting. Selama ini 

orang dapat dengan mudah pindah partai, karena menganggap partai sebagai kendaraan, bukan 

sebagai tempat untuk memperjuangkan aspirasi atau memperjuangkan tujuan bersama.   

 

Saya tertarik dengan pernyataan ibu sebelumnya bahwa partai masih hanya sebatas untuk 

memenuhi keterwakilan dan untuk meghidupkan partai sendiri kita masih sangat minim. 

Bisa di elaborasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghidupkan partai dan apa 

yang dimaksud dengan demokrasi di dalam partai sendiri? 

 

Yang perlu dipahami pertama-tama adalah demokrasi yang dianut di Indonesia saat ini masih 

demokrasi ala-ala. Kita memahami demokrasi hanya sebatas pemilihan langsung, padahal 

demokrasi bukan sekedar pemilihan langsung. Apabila kita lihat seharusnya ada permasalahan–

permasalahan seperti diskusi gagasan, siapa yang harus membahas apa, siapa yang berwenang 

terhadap apa, dan tanggung jawabnya apa, yang merupakan pembagian tugas yang sebenarnya 

bisa di musyawarahkan. Secara umum di Indonesia belum terbiasa dengan hal tersebut, misalkan 

cara mengemukakan pendapat saja kita masih bermasalah dengan hal tersebut. Permasalahannya 

bagi saya, karena sistem pendidikan kita secara umum tidak di biasakan untuk 

mengkontestasikan gagasan. Selanjutnya apabila masuk ke ranah demokrasi dalam partai politik, 

semuanya ada pola dan metode, ada yang partai mempersonifikasi pimpinannya, kalau di PKS 



 

 

dari awal dibangun sistem musyawarah, dan ada tingkatannya setiap wilaywah, baik ranting dan 

daerah terrmasuk penentuan anggota dewan yang juga harus disepakati oleh kader kader yang 

ada di tingkatan tersebut.  

Di partai PKS sendiri pernah mengalami kader yang berpindah ke partai lain? 

Ada, sekarang anggota DPR RI dulunya anggota PKS tetapi sekarang anggota partai lain, dari 

dua partai yang berbeda. Hal yang seperti itu juga ada di partai kita. Ada yang dulunya PKS 

tetapi sekarang ada di partai golkar dan partai PPP. 

 

Bagaimana sistem kaderisasi di Partai PKS? 

Permasalahan kaderisasi ada di ad/art, secara garis besar ada yang namanya kader aktif, untuk 

yang seperti ini dia aktif saja di partai, tapi secara pembinaan dia tidak mengikuti, tapi ada juga 

kader yang secara pembinaan dia ikut. Dalam pembinaan juga berjenjang, karena interaksi 

terhadap nilai itu harus terus menerus, tidak bisa hanya seminggu, dua, minggu atau bahkan 

setahun, tidak bisa secara sekaligus. Akan tetapi banyak orang menganggap bahwa hal tersebut 

terlalu lama. Persoalaannya apabila saya melihat ini permasalahannya terletak di behavioral 

changing bukan sekedar knowledge. Behavior nya bukan untuk menjadi sama, tetapi kurikulum 

kita adalah bagaimana untuk dapat memahami islam dengan baik. Jadi proses tersebut memang 

harus terus berjalan, tidak mungkin sebentar-sebentar berubah. Seorang yang katakanlah baru 

menjadi anggota PKS tetapi menjadi anggota dewan, ataupun mereka yang sudah kader lama, ya 

dia tetep harus proses pembinaan, karena memang untuk meningkatkan pemahaman di perlukan 

kontinuitas. 

 

Untuk menjadi anggota legislatif minimal berarti dari kader pembinaan? 

Tidak juga dari kader aktif juga bisa. Tetapi mungkin untuk mereka ada hal lain yang perlu 

dipertimbangkan seperti sejauh mana penerimaan publik terhadap dirinya, basis sosialnya 



 

 

dimana itu harus dipertimbangkan, walaupun popularitas sebenarnya bisa di bentuk, tetapi kader 

ini harus ada basis. 

 

Bagaimana partai mengatasi konflik di dalam partai? 

Kita mempunyai badan permusyawarahan dalam tubuh partai. Tergantung konfliknya, apabila 

konflik individual diselesaikan secara individual. Apabila konteksnya ada pelanggaran disiplin 

organisasi berarti di selesaikan oleh partai, apabila ada konflik-konflik yang bersifat struktural 

ada mahkamah partai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semua perangkatnya sebenarnya 

sudah ada, tinggal bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan tersebut dan mau mentaati 

apa yang telah di putuskan, dan keputusan di mahkamah partai bersifat final. Kalau ada yang 

melanggar di syariah islam, nanti akan ada mahkamah syariah yang mengurusi permasalahan 

teresebut.  

Memungkinkan atau tidak calon kepala daerah yang diusung dari partai bukan berasal 

dari kader? 

Hal tersebut bisa terjadi, di beberapa daerah kita mendukung yang bukan kader dan nanti ada 

analisis kelebihan dan kekurangan dari partai struktur daerah dahulu, setelah itu dibawa ke 

struktur pusat. Kalau kepala daerah berbeda dengan legislatif. Apabila legislatif ada mekanisme 

kader untuk mengusulkan nama. Dari mekanisme itu nanti akan dilihat background nya, ada tim 

tersendiri yang melakukan penilaian. Kemudian sudah termasuk didalamnya, penentuan kuota 

30% persen perempuan, usia dan lain-lain.  

 

Adakah indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja partai sudah baik? 

Hal tersebut terjadi ketika kurikuulum partai itu tercapai, untuk di PKS ada kurikulumnya, yang 

tercapai yang seperti apa, kemudian kaderisasi jalan dimana kemampuan kader dalam 

menterjemahkan visi misi partai berjalan. 



 

 

 

 

Beralih ke bantuan dana partai dari pemerintah, sebenarnya seberapa dibutuhkan sih 

bantuan parpol dari APBN? 

Apabila kita bandingkan dengan Australia untuk hal ini, mereka itu punya dana sendiri karena 

mereka membolehkan sejumlah usaha dan lain-lain, sementara di Indonesia hal itu tidak terjadi, 

tidak boleh usaha. Sehingga pilihannya adalah mengandalkan sumbangan dari pejabat publik. 

Kenapa partai politik itu mendorong banyak anggotanya untuk menjadi pejabat publik, adalah 

supaya nanti mereka bisa dipotong penghasilannya untuk partai. Pada banyak kasus, kemudian 

hal tersebut dijadikan alasan ketika ada yang tertangkap korupsi, seperti sumbangan partai 

mintanya besar. Jadi seperti ini apabila kita ingin memberikan batuan kepada partai politik 

dengan akuntabilitasnnya, sebenarnya kewajibannya pemerintah itu memberikan pendidikan 

politik kepada masyarakat. Karena masyarakat kita tidak bisa membedakan mana anggota 

dewan, mana lurah, camat, dan walikota. Maka dari itu pendidikan politik harus dilakukan inline 

baik anggota DPR dan pemerintah. Apabila pemerintah ingin memberikan bantuan kepada partai 

politik kasih standar saja, ukurannya harus apa, laporannya harus bagaimana.  

Untuk mendirikan kemandirian keuangan partai, sebenarnya sumber utama partai PKS 

selain dari caleg itu dari mana? 

Menciptakan kemandirian financial itu tidak akan bisa, sepanjang partai tidak boleh melakukan 

usaha, di undang-undangkan partai tidak boleh usaha. Kecuali memang apabila anggota partai 

melakukan usaha terus dia menyumbangkan ke partai. Apabila hal ini terus berlanjut maka orang 

yang memiliki uang itu akan terus berkuasa, karena mereka bisa menyumbang ke partai. 

Walaupun di PKS kita mempunyai iuran anggota, semua anggota wajib menyumbang perbulan 

5ribu dan sifatnya wajib, tiga bulan tidak iuran maka ada teguran. Terus ada yang berdasarkan 

berapa persen dari penghasilan apapun profesinya. Tapi ada batasanya, misalkan penghasilannya 

kurang dari berapa juta tidak akan diminta, saya lupa nominalnya berapa, tapi pada intinya kita 

tidak ingin membebani. Kalau anggota legislatif ada tambahan lagi 



 

 

 

Dana bantuan dari pemerintah mencukupi untuk parpol berapa lama? 

Kalau soal itung-itungannya saya kurang tahu, karena saya tidak pernah mengurusi hal tersebut. 

Tetapi saya rasa tidak cukup, sebab kita kan ada program-program pembinaan, program rutin dan 

lain. Ada pemilu atau tidak ada pemilu kita selalu ada kegiatan, program itu sendiri untuk 

pembinaan sektor kaderisasi dan lain-lain itu banyak. Secara umum pengurus partai di DPP itu 

tidak digaji, kecuali orang yang memang kita minta untuk full-timer, selebihnya pakai uang 

sendiri untuk melakukan kegiatan.  

Apakah ada saran dari ibu bagaimana caranya untuk menciptakan kemandirian secara 

financial untuk partai? 

Yang pertama yang tadi, partai dapat menciptakan usahanya sendiri, selebihnya belum 

terbayang. 

 

Apabila partai diminta untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas apakah siap? 

PKS siap, tetapi kalau pemerintah tidak punya uang jangan menyebarkan isu untuk menaikan 

dana bantuan partai. Tinggal mengaku saja tidak punya uang, dan berikan regulasi lain yang 

memungkinkan kemudian partai itu bekerja, jadi tidak membebani pemerintah juga. Sekarang 

semuanya seolah-seolah salahnya partai politik, sedangkan pemerintah jarang memeriksa 

birokratnya sendiri. Yang paling mudah disorot memang anggota DPR karena dipilih, jadi yang 

salah akhirnya anggota DPR. Tetapi kita tidak pernah melihat apa yang dikerjakan sama birokrat 

di pemerintah. 

 

Untuk menutupi keuangan kegiatan partai itu bagaimana? 



 

 

Akhirnya apabila partai ada kegiatan, anggota dewan ditanya mau nyumbang berapa, sebagian 

besar dari anggota dewan atau yang menjabat kepala daerah seperti bupati. 

 

Untuk sistem pemilu sendiri yang sekarang pendapatnya bagaimana bu? 

Kalau untuk penyelenggaraan pemilu, saya harus bilang bahwa pemilu tahun 2014 merupakan 

pemilu yang paling buruk yang saya ikuti. Karena penyelenggara dan pengawas terlibat, jadi bisa 

ada cerita panwas bekerja sama dengan caleg-caleg 

Apakah sudah tahu draft terbaru UU penyelenggaraan pemilu? 

Tahu, istilahnya terbuka terbatas, dan hal ini masih di dorong untuk dipercepat di DPR tetapi 

masalahnya sebenarnya di masyarakat, apapun sistemnya apabila pendidikan politik tidak jalan 

akan sangat sulit. Misalnya ada orang bagus, backgroundnya bagus, dan lain-lain. Tetapi tidak 

dipilih oleh masyarakat dan kadang yang bagi bagi uang yang dipilih. PKS sendiri belum 

menentukan sikap untuk masalah UU ini, kita masih berdiskusi, belum sampai detail.  

 

Ada masukan apa yang bisa pemerintah lakukan untuk memperkuat peran parpol? 

Versi saya pendidikan politik harus dimasifkan, karena itu bukan hanya tugas parpol tetapi juga 

pemerintah. Hal ini harus diperbaiki dengan sistem pendidikan kita terlebih dahulu. Sistem 

pendidikan yang lebih terbuka, siap untuk berbeda pendapat, siap untuk berdiskusi. Ini dahulu 

diselesaikan, artinya sistem pendidikan kitanya harus diperbaiki.   
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Bagaimana pandangan bapak terkait dengan politik uang di Indonesia? 

 

Politik uang salah satu hal yang memang sulit diatasi, dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Dahulu Taiwan dan korea politik uang cukup massif, Namun sekarang sudah berkurang. 

Kalau di korea, pertama sistem pemilunya memang berbeda, mereka menggunakan sistem 

distrik, sehingga apabila seseorang ketahuan melakukan politik uang dia bisa dikucilkan atau 

direndahkan sehingga tidak dipilih lagi. Langkah lainnya dilakukan oleh LSM. LSM disana 

melakukan kampanye dengan membuat daftar hitam untuk jangan memilih kembali politisi 

busuk atau kepada caleg yang melakukan pelanggaran pada pemilu sebelumnya. Cara 

selanjutnya melalui law enforcement. Pada saat yang sama economic development 

mempengaruhi masyarakat. Kalau calon di Indonesia, mereka biasanya membedakan pemilih 

kelas menengah dengan menengah kebawah.  

 

Berarti dalam hal ini tim sukses yang mengembangkan strategi? 

 

Apabila di legislatif, biasanya disetiap dapil, partai akan didominasi oleh calon yang paling kuat, 

ketua cabang atau DPC disana, sehingga anggota kader partai dikirim untuk menjadi tim suskes 

caleg yang kuat tersebut. Hal ini menyebabkan caleg lain mau tidak mau terpaksa mencari orang 

lain, walaupun mereka sama sama satu partai. Kami juga melakukan penelitian kepada anggota 



 

 

tim sukses dan sangat jelas bahwa tim sukses itu dibangun berdasarkan relasi pertemanan atau 

persaudaraan. Sedikit sekali yang berdasarkan partai. Logis saja sebenarnya, caleg mencari orang 

yang bisa dipercaya melalui teman dan kerabatnya. Hal ini mirip sekali dengan di Thailand, 

personalise politics. 

 

Pemerintah saat ini sedang ada wacana untuk meningkatkan bantuan keuangan partai 

politik, apa memang ini yang menjadi solusi untuk politik uang?  Selanjutnya apabila kita 

melihat perspektif sejarah, tahun 1955 kita sudah melakukan pemilu, dan relatif bersih 

dari politik uang padahal disatu sisi rakyat juga belum makmur, bagaimana menanggapi 

hal tersebut? 

 

Saya kira apabila membandingkan pemilu sekarang dengan pemilu tahun 1995 dapat dimengerti. 

Karena ada sebuah kajian komparatif juga yang menemukan sebuah korelasi, antara tingkat 

politik uang dengan umurnya sebuah demokrasi. Jadi semakin tua tingkat demokrasi, semakin 

tinggi politik uangnya dalam hal pemilu. Biasanya pemilu pertama relatif bersih, tetapi ketika 

masyarakat mulai terbiasa dengan demokrasi, maka muncul tanggapan bahwa orang tidak lagi 

percaya dengan partai. Semakin terkonsolidasi lembaga lembaga demokrasi biasanya hal ini 

menurun. Saya kira tahun 1995 mungkin mirip dengan tahun 1999. Tahun 1999 politik uang ada 

sedikit, tetapi tidak begitu berpengaruh karena masih euphoria demokrasi. Kemudian subsidi 

untuk partai saya kira penting, tetapi bukan satu satunya peluru yang bisa mengatasi politik uang. 

Yang jelas ketika partai tidak menerima dana dari pemerintah mereka akan mencari dana dari 

tempat lain. Masalahnya soal keuangan sebagian besar juga terjadi di luar partai, jadi sebagian 

besar calon mencari dana sendiri diluar aturan yang ada, dan menggunakannya untuk politik 

uang. Sedangkan sistem distrik saya tahu mungkin tidak cocok di Indonesia dan ada cost 

politiknya juga. Jumlah partai yang sekarang mungkin juga mempengaruhi, saya percaya 

semakin kecil jumlah partai politiknya, semakin partai akan menjadi lebih programatik. Di 

Indonesia saya rasa terlalu banyak partai. 

 

Bagaimana anda memenentukan daerah untuk melakukan penelitian dalam buku politik 

uang di Indonesia milik anda?    



 

 

 

Fokus utamanya ada 10 dapil dari 10 provinsi yang berbeda. Kita berusaha supaya proporsional, 

misalkan berdasarkan jawa dan luar jawa, pedesaan dan perkotaan, sumber daya alam yang kaya 

dan sedikit, santri dan abangan, serta muslim dan non-muslim. Kita mencoba agar 

terepresentasikan semuanya. Salah satu fokus utama adalah aceh karena disana cukup unik ada 

partai lokal, kemudian sumsel daerah musi banyuasin, bandung kabupaten, tanggerang, Jakarta, 

dan pedesaan di jawa, dimana satu lebih banyak santrinya, dan satu lagi lebih banyak 

abangangannya. Kemudian menyusul daerah kalteng, NTT perwakilan daerah yang miskin. 

Yang menarik adalah karena politik uang, misalkan dalam bentuk serangan fajar, belum tentu 

terjadi di daerah yang paling miskin, justru yang paling massif adalah di pedesaan di jawa. Salah 

satu hipotesa adalah faktor sejarah, karena misalkan pilkades di jawa menggunakan politik uang, 

sehingga budaya itu sudah lama. Hipotesa lain adalah karena apabila di jawa masyarakatnya 

lebih heterogen, sehingga seorang caleg harus langusung ke individual karena tidak bisa 

mengandalkan seorang broker seperti kepala desa. Hipotesis saya juga seperti itu, tetapi saya 

belum mempunyai bukti yang kuat. 

 

Mbak lewe: Ada satu daerah lagi, yaitu jayapura utara? 

 

Benar. Politik uang juga cukup aktif disana, mungkin disana karena sistemnya sebagian juga 

berbeda yang menggunakan sistem noken. Jadi pada intinya masyarakat tidak memilih, yang 

memilih adalah kepala suku dan itupun berdasarkan transaksi politik uang juga. Dilihat dari 

democratic deficit, hal inilah yang menjadi paling rawan.  

 

 

Untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah politik uangnya bagaimana? 

 

Tidak jauh berbeda. Kalau di jawa timur penelitiannya disekitar madiun dan jombang, sedangkan 

jawa tengah terdiri dari pati, rembang dan blora. Apabila dari segi intensitas, praktis sama. Dari 

segi besarnya uang yang dibagi dimasyarakat, justru lebih tinggi di jatim, tetapi di jawa tengah 



 

 

antara rembang dan blora juga berbeda, antar kabupaten berbeda tergantung intensitas persaingan 

yang terjadi disana. Sehingga banyak dari caleg yang juga mengeluh, istilahnya merusak pasar, 

apabila ada seorang caleg yang sangat kaya masuk, sehingga mereka juga harus menaikan 

jumlah uang yang mereka bagi. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik, apalagi kalau kita 

bandingkan dengan negara tetangga, misalkan Filipina dan Thailand. Di penelitian kami, di 

Indonesia sedikit sekali menemukan terjadi kekerasan atau intimidasi dalam pemilu, 

dibandingkan dengan Filipina dan Thailand yang selalu muncul dan cukup keras. Mungkin disini 

karena caleg juga tidak bisa memastikan apa pilihan masyarakatnya sehingga kekerasan tidak 

terjadi, karena kerahasian pemilihan itu betul betul terjaga. Di Filipina orang sangat 

mengkhawatirkan bahwa pilihan mereka akan diketahui, dan apabila mereka menerima uang 

tetapi tidak memilih calon tersebut, mereka bisa di ancam. Di jawa timur paling tidak dengan dua 

dapil yang kita jadikan penelitian, kita tidak menemukan budaya kekerasan terkait dengan 

pemilu, dan ini sebuah kelebihan dari Indonesia yang belum banyak terperhatikan oleh peneliti. 

Di Thailand dan Filipina kekerasan sangat mungkin terjadi. 

 

Apakah istilah abangan dan santri masih relevan untuk dijadikan kategori dalam 

melakukan politik uang ? 

 

Ini sudah lama diperdebatkan, apakah santri dan abangan masih ada. Di jawa saya pikir masih 

ada. Saya juga sudah lama membaca kritikan mengenai hal tersebut, tetapi begitu saya berada 

disana, perbedaan itu nyata dan kental sekali dan diketahui oleh semua orang. Jadi desa-desa 

tertentu ada yang terkenal merah, dan disitu yang bersaing caleg abangan. Dari tingkat money 

politics, tidak ada perbedaan yang fundamental antara komunitas santri dan abangan. Bedanya 

hanya jaringan yang digunakan oleh caleg untuk menghubungi masyarakat luas. Tentu saja caleg 

yang berlatar belakang NU cenderung menggunakan jaringan pesantren sedangkan yang abangan 

lebih condong menggunakan kepala desa atau orang yang mempunyai pengaruh kuat. Jadi saya 

kira jalurnya berbeda tetapi intinya sama. Justru ada caleg yang berlatar belakang NU, apabila 

dia mempunyai kawan yang bedomisili di desa abangan misalnya, dia juga bersaing disana lewat 

hubungan pertemanan atau saudara tersebut. Menurut saya secara sosiologi atau antropologi 

perbedaan itu masih terasa.   



 

 

 

 

Apakah ada perbedaan antara orang jawa dan bukan orang jawa dalam melihat fenomena 

politik uang? 

 

Saya juga melihat dan mencari data berdasarkan survei dari burhanuddin muhtadi, jadi apabila 

orang jawa akan cenderung melihat politik uang sebagai sesuatu yang biasa. Jawa dan tidak jawa 

tidak berbeda jauh, tapi cukup signifikan dalam melihat politik uang. Yang juga sangat nampak, 

walaupun politik uang hampir ditemukan di tiap daerah, tetapi sangat jelas di jawa terjadinya 

sangat terbuka dan masyarakatnya toleran terhadap terjadinya politik uang. Jadi ketika kami 

bertemu dengan caleg, itu cukup gampang membicarakan politik uang. Sedangkan didaerah lain 

lebih hati-hati, walaupun kami juga sudah mengetahui dari peneliti lain bahwa dia juga 

melakukan politik uang tetapi dia tidak mau terbuka. Kalau ke NTT dan kalteng, strategi utama 

para caleg itu jelas, memegang tradisional leaders atau tokoh masyarakat, biasanya melalui tokoh 

masyarakat dulu baru mempengaruhi warga, sedangkan dijakarta biasanya langsung ke warga 

melalui tim sukses. 

 

 

Kalau seperti itu, apa lagi yang menjadi faktor utama? 

 

Menurut saya ketokohan juga mempengaruhi, integritras, dan track record juga 

dipertimbangkan. Tetapi tetap, biasanya calon apabila hanya mengandalkan ketokohan tidak 

berani, karena begitu melihat lawannya bagi uang, dia menjadi gentar juga 

 

 

 Dalam survei IDI oleh bappenas, indeks demokrasi Indonesia di wilayah Jakarta menjadi 

salah satu yang terbaik. Apakah ada kemungkinan Jakarta bisa menjadi contoh? 

 

Peneliti kami yang hampir sama sekali tidak menemukan politik uang justru di Jakarta. Ada 

beberapa kasus, tetapi kecil apabila dibandingkan dengan daerah lain, caleg di Jakarta biasanya 



 

 

lebih menggunakan strategi media atau menggunakan strategi memfasilitasi pelayanan 

kesehatan. Jadi mereka berusaha menjembatani pelayanan kesehatan yang ada di provinsi dengan 

konstituen. Di kota besar masih tergantung, karena kami menemukan politik uang di medan 

masih tinggi, Palangkaraya dan Banjarmasin juga masih tetap tinggi, Surabaya kami melihat 

cukup banyak. Saya rasa pendapatan masyarakat dan akses terhadap media, dapat menurunkan 

politik uang, tetapi masih tetap sangat kompleks 

 

Apakah tingkat civil society juga ikut membantu mengurangi terjadinya politik uang? 

Karena Jakarta dan Jogja itu berdasarkan IDI civil society nya juga cukup tinggi. 

 

 

Menurut saya itu penting, walaupun tidak secara langsung menurunkan politik uang. Tetapi 

secara tidak langsung kepadatan civil society akan menyebabkan sistem demokrasi yang lebih 

stabil. Kita bisa membandingkan peran masyarakat sipil yang menggeser beberapa kepala daerah 

yang bermasalah. Ada beberapa daerah dimana peran masyarakat sipil cukup besar, tetapi 

apabila kita pergi ke gunung mas atau Kalimantan, disana tidak ada peran masyarakat sipil. Pers 

juga perannya minim sekali. Koran lokal yang ada mengandalkan kontrak halaman dengan 

pemda sehingga kontribusi mereka untuk melakukan kontrol sangat kecil. 

 

Menurut saya skor IDI terbantu karena civil society sangat tinggi. Civil liberty nilainya 

cukup tinggi di Indonesia, apakah berpengaruh melihat peran pers dan fenomena politik 

uang?  

 

Hal ini menarik. Saya baru memikirkan hal ini satu-dua tahun terakhir setelah rekan saya, 

seorang peneliti dari Belanda menceritakan ke saya. Dia membuat survei dari sekitar 50 

kabupaten dan kota seluruh Indonesia mengenai klientelism indeks. Indeks ini mengukur bukan 

hanya politik uang, tetapi juga pembagian proyek berdasarkan pertemanan. Selain itu promosi 

terhadap PNS yang dilakukan pemerintah, apakah disebabkan oleh pertimbangan politik yang 

lebih mewarnai ataukah kualitas orang tersebut. Ada sekitar 6-7 hal yang diukur.  Tetapi dia 

survei bukan ke masyarakat, melainkan ke politisi, wartawan, eksekutif, dan seterusnya. Yang 



 

 

ditemukan adalah bahwa variasi antar kota sangat besar. Misalkan Surabaya dengan gunung mas 

atau daerah-daerah yang sangat kecil hasilnya jauh berbeda dengan kota kota besar. Bagi saya ini 

adalah tantangan yang dimiliki Indonesia saat ini. misalnya dibandung, Surabaya atau di jawa 

secara umum, perkembangan demokrasi lumayan bagus dan maju dalam beberapa hal. Tetapi 

begitu kita ke daerah terpencil yang kaya sumber daya alam, tetapi kompetisi politik minim, 

karena didominasi oleh katakanlah mafia yang mendominasi daerah tersebut serta masyarakat 

sipil dan pers lokal juga masih lemah. Maka ini seperti daerah negara lain, persaigan politiknya 

jauh berbeda.  Ini masih menjadi suatu misteri dan menarik, apa sebetulnya yang meyebabkan 

daerah daerah ini secara politik berbeda. 

 

Apakah karena pendidikan politik? 

 

Hal itu bisa terjadi. Struktur ekonomi menurut saya juga penting. Jadi kalau satu daerah dominan 

seperti sawit, aktor elit juga terbatas karena dikuasi orang yang itu-itu saja.  Hal ini berbeda 

dengan Surabaya yang lebih heterogen. 

 

 

Bagaimana dengan money politics di Amerika Serikat? 

 

Di amerika serikat langka sekali sekarang ini. Tetapi dahulu mereka juga sangat tinggi politik 

uangnya. Misalnya kalau inggris itu terjadinya sudah lama, dengan durasi yang juga cukup lama 

mengenai politik uang. Di Inggris itu politik uang terjadi selama abad ke 19 apabila kita telah 

membaca tulisan-tulisan tentang politik inggris pada awal abad ke 19, walaupun pada saat itu 

belum demokratis karena jumlah pemilih masih sangat terbatas. Pada saat itu politik uangnya 

juga luar biasa, seperti sogokan langsung kepada pemilih, dan korupsi dalam birokrasi.  Jadi ada 

beberapa UU sekitar tahun 1830 kalau tidak salah, melakukan perubahan itu. Dan itu 

membutuhkan waktu, beberapa dasawarsa. Kalau Amerika hampir sama sebetulnya, bahkan 

sampai abad ke 20 tahun 1950an, apabila kita membaca tulisan-tulisan partai demokrat di kota-

kota besar seperti chichago atau newyork, mesin politik demokrat itu persis seperti PDIP di 

Surabaya. Hampir setiap negara melakukan politik uang. 



 

 

 

 

 

 

Apakah kemudian semakin majunya sebuah negara, mengindikasikan semakin rendahnya 

praktek politik uang? 

 

Pada umumnya seperti itu. Jadi ada asosiasi antara kemakmuran dengan tingkat terjadinya politik 

uang. Tetapi ada beberapa pengecualian juga, misalnya italia selatan dengan italia utara jauh 

berbeda. Saya baru baru ini, ke konvensi ilmu politik di Amerika, disitu saya berjumpa dengan 

peneliti korupsi. Disitu dia baru selesai meneliti tentang persepsi terhadap korupsi seluruh di 

eropa dan afrika kalau tidak salah. Dia bilang apabila di italia utara itu sama dengan skandinavia, 

tetapi italia selatan itu hampir sama dengan Nigeria dan masyarakatnya menganggap wajar 

terhadap korupsi. Kriminalitas juga tinggi di italia selatan. Jadi menurut saya economic 

development itu sangat penting, but is not everything. 

 

 

Bagaimana dengan pork barrel di Indonesia, apakah signifikan? 

 

Semakin signifikan saya kira. Bagi petahana, dia melihat akses ke program sebagai pengganti 

investasi pribadi. Misalkan mereka mendapatkan dana aspirasi, dana tersebut sangat jelas 

digunakan agar mereka terpilih kembali, misalkan dengan membagi dana kepada kelompok 

usaha bersama sebagai dana hibah. Kemudian anggotanya direkrut untuk menjadi timses, atau 

menggunakan dana aspirasi untuk proyek jalan. Kemudian terjadi transaksi dengan kepala desa, 

sehingga kelapa desa itu menjamin sekian suara dari desanya. Hal ini merupakan sesuatu yang 

tidak kami duga sebelum melakukan penilitian, sebelumnya saya tidak mengerti bahwa 

Indonesia sedang mengarah kesana. Tetapi di Filipina itu sudah terjadi lebih massif dan 

tradisinya juga sudah lama. Di Indonesia agak berbeda di setiap daerah, tetapi anggota dewan 

akan berusaha memanipulasi program untuk kepentingan mereka agar mereka terpilih lagi. 

Walaupun yang incumbent belum tentu terpilih lagi. Banyak orang yang mengira bahwa 



 

 

incumbent kemungkinan akan terpilih lagi, tetapi kenyataan dilapangan untuk caleg itu belum 

tentu terjadi. Hal ini dilemma juga, apabila misalnya calon menggunakan dana aspirasi untuk 

desa A, tetapi desa B tidak dapat maka masyarakat di desa B marah, atau terjadi penggelapan 

dana disana. Karena dana aspirasi juga rawan dikorupsi. Sebelumnya semua orang mengira 

setiap incumbent akan terpilih lagi karena dana aspirasi itu massif, tapi ternyata banyak juga 

yang kecewa. Saya kira ini perlu perhatian lebih lanjut, karena terjadi dimana mana. Karena dana 

yang seharusnya untuk pembangunan hanya dipakai untuk kepentingan caleg, dan menurut saya 

itu bisa merusak struktur ekonomi secara keseluruhan. 


