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ABSTRAK 

PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG PARTAI POLITIK 

(Studi Pada Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung) 

Oleh: 

MUSHAB ROBBANI 

Partai politik adalah salah satu pilar penting dalam tatanan demokrasi. Partai politik adalah 

satu-satunya organisasi yang berhak mengikuti Pemilu, kemudian menyampaikan aspirasi 

masyarakat maupun menduduki jabatan perwakilan rakyat. Meskipun begitu hal ini sering 

tidak diikuti dengan dijalankannya fungsi-fungsi partai sebagaimana diaut dalam Undang-

Undang Partai Politik. Namun hal ini berbeda dengan PKS di tingkat DPD Bardarlampung 

yang justru memperoleh peningkatan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan jumlah 

suara dan jumlah perolehan kursi pada Pemilu 2014. DPD PKS Bandar lampung solah 

tidak begitu berpengaruh terhadap dinamika politik di ranah pusat. Sebab itu kajian hendak 

menelusuri apakah PKS DPD Bandar Lampung telah menjalankan fungsi partai politik 

berdasarkan Undang-Undang Partai Politik? Kemudian apa saja faktor penghambat partai 

politik dalam menjalankan fungsinya? 

Kajian ini menggunakan teori fungsi partai politik dalam konteks hukum tata negara. 

Sebagaimana fungsi partai politik sebagai agen sosialisasi politik, rekrutmen politik, 

pengelola konflik, komunikasi politik, dan sebagai partisipasi politik. Metode penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi 

pustaka dan studi lapangan. 

Studi Kasus DPD PKS Bandar Lampung menunjukkan bahwa tetap dapat menjalankan 

fungsi kepartaiannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program DPD PKS 

Bandar Lampung yang mengadakan program pada lokus masyarakat, kader, dan kebijakan 

pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan DPD PKS Bandar Lampung menjalankan 

fungsi kepartaiannya adalah meningkatkanya perolehan suara PKS di Bandar Lampung 

pada Pemilu 2014 dibandingkan pada tahun 2009.  

Studi ini juga menemukan beberapa kendala DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar 

Lampung dalam menjalankan fungsinya yang masih dianggap ekslusif oleh masyarakat 

sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta. Disamping itu kendala ideologi 

islam yang kental dari PKS dan sistem pemilihan umum yang belum mengarahkan partai 

agar selaras dengan fungsi partai tersebut. 

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Fungsi 



ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF A POLITICAL PARTY BASED ON THE LAF OF A 

POLITICAL PARTY IN BANDAR LAMPUNG 

(Study in Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung) 

By 

MUSHAB ROBBANI 

A political party is one of the important pillars in democracy order. A political party is the 

only organization that is entitled to follow the General Election, then offered the aspirations 

of the people and occupy the representatives of the people. Even so, it is often not followed 

by running functions as diaut in the party of the Political. But it is different with PKS in the 

level of DPD Bandar Lampung that acquiring an increase in the confidence of the public 

through the increasing amount of the voice and the number of the acquisition of a seat at the 

General Election 2014. DPD PKS Bandar Lampung was not so influential on the dynamics 

politics in the realm of the center. Because the study was about to explore whether PKS 

Council Bandar Lampung has been running the function of a political party under the 

Political? Then what the obstacle of political parties in running their functions? 

This study used the theory of the political party function in the context of the law of the 

country. In the function of a political party case, as a socialization politics, politics 

recruitment, conflict organizer, politics communication, and as the participation of politics. 

This research used juridical approach. The data was done by executing the study pustaka and 

study of the field. 

DPD PKS Bandar Lampung study cases showed that still can run their function well. It can 

be seen from a variety of the Council PKS Bandar Lampung that held the program in lokus 

community, kader, and the policy of the government. One of the DPD PKS Bandar Lampung 

success indicator of running the function of the party is the increase of PKS acquisition sound 

in London on the General Election 2014 than in 2009. 

This study also found some obstacle in DPD Keadilan Sejahtera Bandar Lampung in running 

their function that is still considered as an exclussive by people, so it reduces the interest of 

the public to participate. Besides that, the obstacle ideology of Islam from PKS and the 

system of general elections not directing the party to be in harmony with the function of the 

party yet. 

Keywords: Politic Party, Democracy, Function 
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“ La yukallifu Allahu nafsan illawusAAaha lahama kasabat 

waAAalayha maktasabatt (2: 286) ” 
 

“ Intanshurullah yanshurkum wayutsabbit aqdamakum (47: 7)” 

 
“Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving” – Albert 

Einstein 
 

“Karena optimis gak bikin miris.” 

 

(Mushab Robbani) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Demokrasi tidak dapat dibicarakan secara terpisah atau tanpa mengaitkannya dengan 

konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara 

demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mengontrol 

atas negara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis (democratische 

rechtsstaat) dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum 

(constitutional democracy)
1
. 

Melalui paham Negara Hukum yang demikan, harus diadakannya jaminan bahwa 

hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, 

karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya 

berasal dari kedaulatan rakyat. Sehingga prinsip negara hukum yang hendak dibangun 

dan dikembangkan oleh Bangsa Indonesia haruslah menurut prinsip demokrasi atau 

kedaulatan rakyat (democratie rechtsstaat). 

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, 

hlm.87 



2 

 

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi berarti menjamin peran serta 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan baik melalui Pemilu 

langsung maupun penyampaian aspirasi masyarakat melalui perwakilan-perwakilan 

rakyat, pengisian jabatan perwakilan rakyat di Indonesia harus melalui suatu 

organisasi politik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Partai Politik. J.B.J.M Ten 

Berge menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain yaitu: 

1. Perwakilan Politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam 

masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan 

umum. 

2. Pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerintahan dalam menjalankan 

fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga 

perwakilan. 

3. Pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu 

organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan 

badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 

4. Pengawasan dan kontrol, penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol. 

5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. 

6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.
2
 

R. William Liddle menyatakan bahwa suatu sistem pemerintahan yang sekaligus 

demokrtais, efektif, dan stabil di dunia kita, termasuk dunia ketiga dan di Indonesia, 

mengandung empat, diantaranya adalah terkait partai politik, yaitu Partai Politik 

yang: (1) melalui proses pemilu yang luber memilih pejabat-pejabat yang secara 

formal (konstitusional) dan informal (perilaku) bertanggung jawab dan pengambilan 

                                                           
2
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 10. 
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keputusan kebijaksanaan Negara; (2) bersifat bebas dari kekuatan lain, khususnya 

penguasa pribadi, birokrat, atau militeer; (3) secara keseluruhan mempunyai 

dukungan luas di masyarakat; dan (4) mengandaikan kepemimpinan yang dipercayai 

oleh anggotanya dan dianggap umum mampu memimpin negara
3
.  

Partai politik juga merupakan elemen penting dalam pembentukan negara hukum 

yang demokratis. Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul (demokrasi) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 merupakan hal yang mendasari terbentuknya Partai 

Politik dalam membangun demokrasi di Indonesia. Dalam perumusan UUD oleh 

BPUPKI, Soekarno (yang didukung Soepomo) mengatakan belum perlu memasukkan 

pengaturan mengenai HAM dalam Undang Undang Dasar. UUD yang kami 

rancangkan, berdasarkan atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham 

perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan berkumpul dan berserikat di dalam 

UUD adalah sistematik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan 

hak bersidang dan berserikat di dalam UUD kita akan menantang sistematik paham 

kekeluargaan
4

. Dalam perkembangannya, mengenai pernyataan berserikat dan 

berkumpul menjadi instrumen penting dalam perjalanan kehidupan bernegara. 

Sehingga menjadi dasar dalam terbentuknya partai politik sebagai instrumen 

demokrasi.  

                                                           
3
R. William Liddle, Revolusi Dari LuarDemokratisasi di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Nalar Freedom 

Institue, 2005), hlm. 19 
4
Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm.27 
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Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menetapkan betapa pentingnya fungsi 

Partai Politik: 

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 

untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

 

Pengakuan akan pentingnya keberadaan sebuah partai politik dalam membentuk 

kelembagaan negara dan menjalankan praktik kenegaraan tertera secara eksplisit di 

dalam konstitusi negara Indonesia yang disebutkan pada pasal yang sangat krusial 

menyangkut pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Tepatnya pada Bab III 

Kekuasaan Pemerintahan negara, yaitu pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”  

 

Keberadaan Partai Politik yang kuat dalam pembentukan kelembagaan negara dan 

menjalankan praktik kenegaraan dapat dilihat dari pembubaran sebuah Partai Politik, 



5 

 

tidak dapat dilakukan dengan suatu prosedur yang mudah. Pembubaran Partai Politik 

hanya dapat di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebuah institusi 

penting yang dikenal sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of 

constitution). Hal ini dapat dilihat pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di 

atur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bahwa salah satu kewenangan 

mahkamah Konstitusi yaitu memutus pembubaran partai politik. Paham demikian 

karena partai politik adalah instrumen demokrasi tersebut. 

 

Walaupun posisi dan fungsi Partai Politik sangat kuat dan penting, namun sering 

tidak diikuti dengan peningkatan kinerja partai-partai politik ini dalam mengemban 

fungsinya yang diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik. Riset media 

monitoring, Pol-Tracking Institut, menunjukkan bahwa partai politik yang paling 

banyak diberitakan di semua jenis media lantaran kasus korupsi adalah Partai 

Demokrat sebesar 31,4%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 15,3%, Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) 11,8%, Partai Golkar 10,9%, dan Partai Hanura 4,5%
5
, 

namun tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik, hal ini 

dapat dilihat pada peningkatan jumlah suara PKS pada Pemilihan Legistaltif yang 

berlangsung pada April 2014 lalu di Kota Bandar Lampung. Dalam situs resmi PKS 

DPD Bandar Lampung,
6
 disebutkan bahwa pada pemilu legislatif 2014 ini PKS 

Lampung justru mengalami peningkatan-peningkatan, baik disisi jumlah suara 

                                                           
5
Sumber: „Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013-Menangkap Tren Tone Berita dan 

Elektabilitas‟http://news.okezone.com/read/2014/01/14/339/926071/parpol-yang-paling-disorot-

media-karena-kasus-korupsi diakes pada Selasa 20 Mei 2014. 
6
http://pkslampung.com/?p=3915 diakses pada Senin, 26 Mei 2014, pukul 8.23 Wib. 

http://news.okezone.com/read/2014/01/14/339/926071/parpol-yang-paling-disorot-media-karena-kasus-korupsi
http://news.okezone.com/read/2014/01/14/339/926071/parpol-yang-paling-disorot-media-karena-kasus-korupsi
http://pkslampung.com/?p=3915
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maupun jumlah kursi. Berdasarkan pleno KPU, dibandingkan pemilu 2009 lalu, 

jumlah suara PKS Lampung di tingkat DPRD Provinsi tahun 2014 ini meningkat 

22,6% atau sebesar 88.431 suara dari sebelumnya 302.835 suara menjadi 391.266 

suara. Dengan peningkatan tersebut, PKS juga bertambah kursi dari sebelumnya 7 

(tujuh) di tahun 2009 menjadi 8 (delapan) kursi di tingkat DPRD Provinsi 

Lampung  pada tahun ini. 

 

Berdasarkan kondisi di atas, menarik untuk di teliti bahwa ternyata masyarakat tidak 

hanya melihat kinerja partai politik yang berada di pusat tetapi justru melihat pula 

kinerja partai politik di daerahnya. Bahwa kinerja tersebut harus berpedoman dalam 

rangka menjalankan fungsinya sebagai partai politik walaupun kajian mengenai Partai 

Politik memang telah banyak di sampaikan, seperti Koalisi Partai Politik Dalam 

Sistem Pemerintahan Presidensiil yang ditulis oleh Sion Tarigan;
7

Keterwakilan 

Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif yang 

ditulis oleh Nuni Silvana;
8
 serta Kedudukan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh 

Darussalam Ditinjau dari Asas Demokrasi yang ditulis oleh Edwin Yustian 

Driyartana
9
, namun belum ada yang meneliti mengenai partai politik yang ditinjau 

dari pelaksanaan fungsi partai politik. Dengan melihat begitu penting dan strategisnya 

fungsi Partai Politik dalam pembentukan negara hukum yang demokratis, peneliti 

                                                           
7
 Sion Tarigan, Skripsi: Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, skripsi pada 

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012. 
8
 Nuni Silvana, Skripsi: Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan 

Legislatif , skripsi pada Universitas Jendral Soedirman, Purwokerta, 2013. 
9
 Edwin Yustian Driyartana, Skripsi:  Kedudukan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam 

Ditinjau dari Asas Demokrasi,skripsi pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. 



7 

 

merasa sangatlah penting untuk membuat suatu kajian terkait dengan pelaksanaan 

fungsi partai politik berdasarkan Undang-Undang partai politik sebagai penguatan 

prinsip demokrasi khususnya dalam ruang lingkup kota Bandar Lampung dengan 

studi pada Partai Keadilan Sejahreta DPD Bandar Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti sampaikan diatas, yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah PKS DPD Bandar Lampung telah menjalankan fungsi partai politik 

berdasarkan Undang-undang Partai Politik ? 

2. Faktor-faktor penghambat Partai Politik dalam menjalankan fungsinya? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berada di dalam ruang lingkup Ilmu Hukum yaitu Hukum Tata Negara, 

dan secarakhusus membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Partai Politik berdasarkan 

Undang-undang Partai Politik dalam rangka penguatan prinsip demokrasi. Penelitian 

ini dilakukan dalam wilayah kota Bandar Lampung dan di lakukan pada tahun 2014. 

1.3   Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 

1. Pelaksanaan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Partai Politik 

yang dilakukan oleh PKS DPD Bandar Lampung. 
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2. Faktor-faktor yang menghambat Partai Politik dalam menjalankan fungsinya. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji 

pelaksanaan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Partai Politik 

dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi di kota Bandar Lampung. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai 

pelaksanaan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Partai Politik 

dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi di kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah Partai 

Politik untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Partai 

Politik dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi. 

 

1.4 Kerangka Konseptual 

1. Partai Politik  

Partai politik merupakan kumpulan individu yang mempunyai tujuan, visi, 

dan misi yang sama untuk mencapai sebuah kedudukan dalam 

pemerintahan.  
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2. Pelaksanaan Fungsi Politik  

Pelaksanan fungsi partai politik merupakan sebuah wujud nyata atau realisasi 

dari fungsi partai politik yang sudah ada seperti sosialisasi politik, pengatur 

konflik, komunikasi politik, pengendali politik dan rekrutmen politik. 

1.5 Kerangka Oprasional 

Kerangka operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel.
10

 Dengan kata lain definisi operasional 

ini akan memberikan gambaran mengenai variabel apa saja yang dapat 

digunakan untuk membantu sebuah penelitian. 

1. Indikator-indikator dari pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik antara lain 

sebagai berikut:  

1) Partai Politik sebagai sarana Sosialisasi Politik  

a. Usaha pencitraan partai.  

b. Menjelaskan visi-misi partai politik kepada masyarakat.  

c. Memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat. 

d. Sarana memobilisasi massa.  

e. Pembentukan nilai-nilai politik guna mendorong masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam sistem politik. 

 
2) Partai Politik sebagai sarana Rekruitmen Politik  

a. Memberian kesempatan menduduki suatu jabatan dalam politik.  

                                                           
10

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989 hal. 23 
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b. Sarana menanamkan ideologi partai.  

c. Penyeleksian seseorang berdasarkan pendidikan dan kemampuannya 

sebagai pemimpin baik pemimpin partai maupun pemimpin nasional.  

d. Mendirikan organisasi massa untuk menjamin kelanjutan partai.  

3) Partai Politik sebagai sarana pengelola konflik  

a. Penerapan fungsinya sebagai mediator untuk mengatasi masalah 

antara masyarakat dan pemerintah.  

b. Sebagai sarana meminimalisir konflik dengan menyamakan 

tujuan dan menghargai perbedaan. 

4) Partai Poltik sebagai sarana komunikasi politik  

a. Media penghubung antara masyarakat dan pemerintah. 

b. Sarana untuk menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pemerintah.  

5) Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan  

a. Adanya kebijakan politik yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

b. Pemberi masukan pada pemerintah melalui aspirasi rakyat yang 

dibawa oleh partai politik.  

6) Politik Partai politik sebagai sarana Partisipasi Politik  

a. Usaha individu yang terorganisir untuk mempengaruhi bentuk dan 

jalannya kebijakan.  

b. Bentuk keikutsertaan masyarakat baik secara pasif ataupun aktif.  
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik 

adalah sebagai berikut: 
11

 

a. Faktor Internal Partai  

1) Sikap pemimpin partai politik  

2) Kedisiplinan pengurus partai politik  

3) Kemandirian partai politik  

4) Loyalitas pengurus partai  

5) Strategi atau taktik partai politik  

b. Faktor Eksternal Partai  

1) Basis Partai  

2) Sistem Partai Politik  

 

 

 

 

 

  

                                                           
11

Mahrus Irsyam dan Lili Romli, Menggugat Partai Politik, Laboratorium Ilmu Politik Fisipol, UI 
,2003, hal.141 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Partai Politik 

Pada sebuah negara modern partai politik menjadi sebuah ikhtiar yang penting dalam 

sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang 

tak berbekas, apabila tidak ditampung dan disalurkan sedemikain rupa sehingga 

kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan 

sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat 

disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk usul 

kebijakan umum. Partai politiklah yang kemudian bertugas mengatur kehendak 

umum yang kacau. Partai-partai menyusun keteraturan dari kekacauan yang mungkin 

dapat terjadi tersebut. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Djenal Hoesen,
12

 bahwa: 

Tanpa organisasi Partai tidak mungkin ada: 

1. Penyatuan pernyataan prinsip 

2. Evolusi yang tertib dalam merumuskan kebijakan 
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 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Bina 

Cipta,1976), hlm. 79. 
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3. Pelaksanaan yang teratur daripada alat konstitusional pemilihan parlemen dan 

seterusnya. 

Sebaliknya, besar kemungkinan akan timbul (jika tidak ada organisasi Partai): 

1. Gerombolan-gerombolan dan komplotan-komplotan liar; 

2. Permintaan-permintaan dan petisi kepada pemerintah 

3. Persetujuan-persetujuan rakyat 

4. Pernyataan-pernyataan dan protes. 

2.2 Pengertian Partai Politik 

Menurut Giovanni Sartori, keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan 

istilah “faksi” yang memiliki konotasi buruk. Ide dasar dari partai adalah keberadaan 

partai tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat, dan 

tidak selalu mengganggu kepentingan umum. Transisi dari faksi menjadi partai 

melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun kenyataannya. Dengan 

mengutip Voltaire, Sartori mengatakan bahwa faksi adalah “kelompok yang durhaka 

dalam negara”. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi 

yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari 

kata “partire”, bahasa Latin yang berarti “membagi”.
13

 

Menurut Roy C. Macridis, Partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. 

Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan 

kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan 
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Giovanni Sartori,  Parties And Party Systems, A Framework For Analysis, (Colchester: European 

Consortium for Political Research Press, 2005), hlm. 3-4. 
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ploitik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk 

memerintah.
14

 

Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, Partai politik adalah organisasi manusia 

dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu 

tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, political ideal, political thesis, ideal 

objective), dan mempunyai program politik (political platform, material objective) 

sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis 

menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri 

berupa keinginan berkuasa.
15

 

Menurut Miriam Budiarjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, 

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

tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 

dengan cara konstitusional.
16

 

Menurut pendapat Sigmund Neumann, Partai politik adalah organisasi artikulasi yang 

terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang 

memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing 

untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang 

mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian Partai Politik 

                                                           
14

Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam 

NegaraKebangsaan (Jakarta: Kemitraan, 2008), hlm. 7. 
15

Ibid., hlm. 8 
16

 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 16. 
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merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi 

sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengkaitkannya dengan 

aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Partai politik tidak saja 

sekedar badan yang menyaingi, dengan persetujuan, pemisahan dan partisipasinya 

yang khas, tetapi juga perlu diingat bahwa masing-masing kelompok yang terpisah itu 

pada intinya merupakan bagian dari keseluruhan.
17

 

Carl J. Fredrerik menerangkan bahwa Partai politik adalah organisasi yang dibentuk 

oleh sejumlah warga masyarakat berdasarkan sejumlah cita-cita, kehendak dan 

ideologi dengan tujuan mempengaruhi dan memenangkan penetapan kebijakan 

publik.
18

 

Sementara itu, Charles S. Mack mendefinisikan partai politik dalam demokrasi 

sebagai lembaga otonom, koalisi warga negara yang melembaga yang dioperasikan di 

bawah kendali bersama untuk mencalonkan kandidat sebagai pejabat publik, 

berkompetisi dengan partai lain dalam pemilihan, dengan tujuan untuk memperoleh 

penguasaan dan pengaturan atas pemerintahan (political party in a democracy is an 

autonomous, institutionalized coalition of citizens that operates under a common 

label to nominate candidates for public office, competing with other parties to elect 

them, for the purpose of gaining control and organization of the government). 

Otonom di sini berarti bahwa organisasi partai terpisah dari organisasi partai lain dan 
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Ibid., hlm. 17 
18

 Arbi Snit, Perwakilan Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,2001), hlm. 109 
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dari pemerintah, meskipun operasionalisasinya diatur. Melembaga berarti bahwa 

partai dioperasikan dibawah aturan main dan praktik, formal maupun informal, yang 

memungkinkan pelaku politik untuk membangun harapan untuk masa depan dan 

memfasilitasi akuntabilitas kepada para pemilih.
19

 

Dari pengertian partai politik menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Partai 

Politik adalah sebuah organisasi yang terbentuk atas tujuan yang sama untuk 

mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya 

Partai Politik ini bukan suatu hal yang dipaksakan sebab dengan adanya partai politik 

berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam 

pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh 

dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan pengertian 

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Karena konteks tujuan dari partai politik adalah mewujudkan tujuan negara 

maka pembentukan partai politik didasarkan bersifat nasional. Jika dibentuk dengan 

                                                           
19

Charles S. Mack, When Political Parties Die, A Cross-National Analysis of Disalignment and 

Realignment, (California: Praeger, 2010), hlm. 19; Buku ini adalah adaptasi dari Disertasi Doktoral 

Charles S. Mack pada Catholic University of America, tahun 2008. 
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kedaerahan maka tujuan bernegarasulit terwujud dan terbentuknya partai politik 

dalam skala nasional untuk menjaga persatuan bangsa, dibentuk dengan sekelompok 

orang agar partai politik merupakan representasi dari kesamaan kehendak dan cita-

cita, bukan cita-cita dan kehendak individu. Sehingga pembentukan partai politk 

adalah kehendak kolektif bukan kehendak individu.Partai politik merupakan hak 

politik masyarakat Indonesia yang dijamin dalam UUD. Pembentukan partai politik 

didasarkan atas hak hak masyarakat dan digunakan sebagai sarana politik masyarakat. 

Namun tujuan dari partai politik tetap untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa 

dan negara. 

2.3 Tujuan Partai Politik 

Partai Politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui  

pemilihan umum, sudah tentu mempunyai tujuan tertentu. Partai politik menggalang 

dukungan warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Sumber daya yang dimiliki oleh partai politik terus menerus dikonsolidasikan untuk 

membangun solideritas, memperkokoh komitmen untuk mewujudkan cita-citanya. 

Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan 

mengaggregasikan berbagai kepentingan dan memperjuangkannya untuk 

dikonversikan menjadi keputusan politik yang mempungaruhi berbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
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Tujuan Partai Politik:
20

 

a. Berpatisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya 

menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan 

keputusan politik (output pada umumnya)  

b. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, 

tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, kelakukan, dan kebijakan para 

pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintah tidak berada di 

pihaknya)  

c. Berperan sebagai pemadu (Streamlining), dalam hal ini partai politik berperan 

memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik 

berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan merencanakan isu politik yang 

dapat dicerna dan diterima masyarakat. 

Dari ketiga tujuan partai politik diatas dapat kita artikan bahwa pada hakekatnya 

partai politik merupakan mesin politik yang digunakan untuk mencapai kedudukan 

dalam pemerintah namun kedudukan itu tidak semata-mata hanya menjadi wakil 

partai politik saja dalam ikut serta membuat keputusan. Tetapi wakil tersebut 

merupakan representatif dari masyarakat yang harus berjuang untuk menyampaikan 

aspirasi masyarakat dengan mengelola pendapat masyarakat secara umum menjadi 

sebuah kebijakan yang tepat. Selain itu juga wakil tersebut juga harus bisa menjadi 

pengawas setiap kebijakan yang bertentangan dan dapat menyengsarakan masyarakat 
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Drs. Haryanto, Partai Politik Suatu tinjauan umum. Liberty Yogyakarta, 1984 , hal. 123 
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sehingga adanya wakil tersebut apa yang menjadi kehendak dan keinginan 

masyarakat dapat didengar dan direalisasikan dengan baik tanpa adanya 

penyelewengan. 

Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Tujuan tersebut 

melukiskan apa yang hendak dicapai masa yang akan datang yang hendak 

diwujudkan bersama. Tujuan dijadikan pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai 

politik dan berbagai sumbar legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber 

motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik 

yang bersangkutan. Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik. 

Tujuan Partai Politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang 

senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai Politik 

tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, 

mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, 

mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang 

dukungan yang kuat.
21

 

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik 

dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus yaitu: 

1. a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud  

                                                           
21

  Oka Mahendra, Prospek Partai Politik Pasca 2004, (Jayasan Pancur Siwah, 2004), hlm. 99. 
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dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2.  a) meningkarkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka    

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; 

b) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; dan 

c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menerangkan juga bahwa 

Partai Politik yang terlibat dalam Pemilu mempunyai tujuan untuk: 

1) Melaksanakan pendidikan politik 

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. 

Pelaksanaan pendidikan politik partai politik dalam UU No 12 tahun 2003 

tentang partai Politik bertujuan agar implementasi fungsi pendidikan 

partai politik dapat dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab oleh 

setiap partai politik. Partai Politik diharapkan bisa menjawab 

perkembangan dinamika masyarakat yang semakin maju. Pendidikan 
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politik menjadi kewajiban setiap partai politik yang diatur dalam 

kebijakan masing-masing partai politik. 

2) Melaksanakan aggregasi dan artikulasi kepentingan 

Melaksanakan agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara 

menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan 

mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini 

berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan 

berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di Negara yang menganut 

faham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem 

politik dan partai politik sendiri. 

3) Melakukan rekruitmen publik untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif. 

Partai Politik berfungsi sebagai sarana rekruitmen publik untuk 

menduduki jabatan eksekutif dan legislatif. Partai politik berkewajiban 

untuk melakukan seleksi dan rekruitmen dalam rangka mengisi posisi dan 

jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekruitmen  maka dimungkinkan 

terjadinya rotasi mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada 

sebuah sistem politik maka akan muncul ditaktorisme dan stagnasi politik 

dalam sistem tersebut. 
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2.4 Fungsi Partai politik 

Di dalam negara demokrasi, Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu : 

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai 

politik merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. 

Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat 

dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi 

antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijembatani oleh partai politik. Dan 

bagi partai politik dapat mengartikulasikan aspirasi rakyat merupakan suatu 

kewajiban yang tidak dapat diletakkan, terutama bila partai politik tersebut 

ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional. 

(2) Partai Politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan partai politik 

berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. 

Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melelui visi, misi, 

platform, dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini 

diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam 

politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai 

subyek, tidak lagi sebagai obyek. 

(3) Partai Politik berfungsi sebagai saran rekruitmen politik Partai politik 

berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekruitmen dalam rangka megisi 

posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekruitmen politik maka 

dimungkinkan terjadinya rotasi clan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan 
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mobilitas politik pada sebuah sistem politik maka akan muncul ditaktorisme 

dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. 

(4) Partai Politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. 

Dalam negara demokrasi yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya 

perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan 

tetapi pada masyarakat yang heterogensifatnya, perbedaan pendapat baik yang 

berdasarkan etnis,status sosial ekonomi atau agama mudah sekali mengundang 

konflik. Pertikaian-pertikaian yang ada dapat diatasi dengan bantuan partai 

politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-

akibat negatifnya seminimal mungkin.
22

 

Fungsi Partai Politik menurut Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik j.o Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu: 

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar  menjadi warga 

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Penyerap, penghimpun,  dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 

                                                           
22

 Miriam Budiarjo, Op.Cit., hlm. 17. 
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e. Rekrut menpolitik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender. 

1. Fungsi parpol sebagai sarana pendidikan politik, partai politik memberikan 

pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak politik yang dilindungi sebagai 

hak konstitusional. 

2. Partai politik dalam fungsinya menciptakan iklim yang kondusif berkaitan 

dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi karena partai politik sebagai 

sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang 

berbeda-beda, yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan namun tujuannya 

adalah dalam rangka memajukan bangsa dan Negara. 

3. Partai politik sebagai aspirasi politik warga Negara, bahwa jalur 

konstitusional yang diatur dalam UUD dan disediakan untuk berpartisipasi 

politik untuk masyarakat. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara 

dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan 

antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. 

4. Sebagai sarana rekrutmen politik bahwa, partai politik menyediakan kader-

kadernya dalam upaya pengisian jabatan politik yang telah ditentukan secara 

konstitusional.  

5. Partai politik dalam menyiapkan kadernya untuk jabatan politik juga sangat 

penting memperhatikan baik secara demokratis yaitu dipilih secara 

langsung/tidak langsung oleh rakyat, juga berdasarkan kesetaraan dan 



25 

 

keadilan gender. Bahwa, tidak semua jabatan politik yang tersedia dapat diisi 

oleh satu gender tertentu, maka dibutuhkan alternatif gender  dan partai politik 

harus mampu untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

Sehubungan adanya pemisahan fungsi partai politik menurut bentuk negaranya maka 

penulis memilih, fungsi partai politik
23

 sebagai berikut: 

1) Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik  

2) Partai Politik sebagai sarana rekruitmen politik  

3) Partai Politik sebagai sarana pengelola konflik  

4) Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik 

5) Partai Politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan  

6) Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik 

Untuk lebih memahami fungsi-fungsi partai politik yang ada maka penulis  akan  

menjabarkan  mengenai  sedikit  penjelasan  fungsi Partai Politik sebagai berikut: 

1. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik 

Menurut seorang ahli sosiologi politik M.Rush (1992)
24

 

Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu 

belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan 

persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (Political socialization 

may be defined is the process by which individualsin a given society become 

acquainted with the political system and which to a certain degraa determines 

their perceptions and their reactions to political phenomena) 
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Sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam Political Culture 
menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik 
ke dalam suatu masyarakat.

25
 

 

 

Inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada 

masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai  

politik, agar masyarakat memahami politik dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif 

dalam Partai Politik dan ikut berpartisipasi pada pemilu. Dalam proses ini Partai 

Politik dapat dikatakan telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik. 

Sosialisasi pada masyarakat adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh Partai Politik 

untuk memberikan kesadaran politik pada masyarakat. 

2. Partai politik sebagai sarana Rekruitmen Politik 

Rekrutmen politik menurut Czudnowski adalah suatu proses berhubungan dengan 

individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik 

aktif. Czudnowski juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilih atau 

tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif antara lain sebagai berikut:
26

 

 
a. Social Background, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh 

status sosial dan ekonomi keluarga di mana seorang calon elit 

dibesarkan.  

b. Political Socialization, di mana melalui sosialisasi politik seseorang 

menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus 
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dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.  

c. Initial Political Activity, di mana faktor ini menunjuk kepada aktivitas 

atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.  

d. Apprenticeship, di mana faktor ini menunjuk langsung kepada proses 

“magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan 

yang diincar oleh calon elit.  

e. Occupational Variables, di mana di sini calon elit dilihat pengalaman 

kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan 

politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar 

dinilai dari popularitas sajanamun dinilai pula faktor kapasitas 

intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang 

diterima, dan pengalaman kerja. 

f. Motivations, di mana hal ini merupakan faktor yang paling 

penting,yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut 

menduduki suatu jabatan tertentu. 

 

3. Partai Politik sebagai pengelola konflik 

Fungsi ketiga adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat 

(conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) dan 

kepentingan-kepentingan (interests)  yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat 

sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu 
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sama lain.
27

 Jika Partai Politik banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu 

dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, 

program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. 

4. Partai Politik sebagai sarana Komunikasi Politik 

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan 

kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah 

penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest aggregation) agar 

dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (interest articulation). Dalam 

usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha 

menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik 

harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat 

luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut 

dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah 

penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat 

pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis 

partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan 

masyarakat luas.
28

 

5. Partai Politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan 
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Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginput-an berbagai kebutuhan, 

tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga 

legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili 

dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. 

Agregasi Kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan 

oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif 

pembuatan kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi 

kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam 

masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi 

ini berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan berarti ikut 

membina kelangsungan kehidupan di Negara yang menganut faham demokrasi. 

Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem politik dan partai politik 

sendiri. 

6. Partai politik sebagai sarana Partisipasi Politik 

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan 

warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.
29

Sedang 

menurut Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara 

yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pembuatan keputusan pemerintah. Serta partisipasi ini bersifat individual atau 
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kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau 

kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
30

 

Partisipasi politik sendiri dibagi menjadi dua jenis antara lain:
31

 

a. Autonomous Partisipation adalah partisipasi dari masyarakat 

yangmuncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kesadaran 

individu karena pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan 

ketergantungan yang rendah.  

b. Mobilized Partisipation adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh pihak-

pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya 

fenomena ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pemerintah 

yang tinggi, mendapat tekanan dan pendidikan yang rendah. Dalam hal 

ini partai politik adalah wadah warga negara untuk berpartisipasi 

politik. 

2.5 Jenis-jenis Partai Politik 

Mendasari pemahaman pada pengertian-pengertian partai Politik yang ada, secara 

implisit diketahui pula dasar yang membedakan partai politik yang satu dengan partai 

politik lainnya. Perbedaan partai politik di berbagai negara diidentifikasi melalui 
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basis sosiologi partai politik tersebut. Sedikitnya terdapat lima jenis partai yang dapat 

dikenali berdasarkan basis ideologi, yakni:
32

 

(1) Partai Porto 

Partai ini belum memiliki organisasi dan hanya merupakan pengelompokan 

kepentingan daerah atau ideology yang berkembang dalam masyarakat tertentu. 

Tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat seperti dewasa ini. Partai 

semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad 

ke-19. Ciri paling menonjol partai porto adalah perbedaan antara kelompok 

anggota dengan non anggota. Partai porto belum menunjukkan ciri sebagai 

partai politik dalam pengertian modern 

(2) Partai Massa 

Partai Massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga 

dianggap sebagai suatu respon politisi dan organisasional bagi perluasan hak-

hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. 

Partai massa dibentuk di luar perlemen (extraparlemen). Partai tipe ini 

berorientasi pada basis pendukung yang lebih luas, seperti; buruh, petani, 

kelompok agama dan memiliki ideology yang jelas untuk memobilisasi massa 

serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi dalam mewujudkan tujuan 

ideologisnya. 
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(3) Partai Kader 

Partai Kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai porto. Partai ini 

muncul sebelum diterapkannya system hak pilih secara luas bagi rakyat 

sehingga bergantung pada masyarakat kelas menegah keatas yang memiliki hak 

pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. 

Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena 

aktifitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. 

Kelahiran partai ini biasanya dari dalam parlemen (intra-parlemen). Orientasi 

partai kader adalah pada pendidikan politik dan kurang mementingkan massa. 

(4) Partai Ditaktoral 

Partai ditaktoral merupakan sub tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang 

lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan control yang 

sangat ketat kepada pengurus dan anggota. Untuk diterima sebagai anggota 

partai seseorang harus lebih dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap 

ideologi partai. Partai radikal menuntut pengabdian total dari para anggotanya. 

(5) Partai Catch-all. 

Disebut juga umbrella party (partai payung), merupakan gabungan dari partai 

kader dan partai massa. Istilah partai catch-all pertama kali diperkenalkan oleh 

Otto Kirchheimer. Istilah ini merujuk pada perhimpunan yang menampung 

kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama 

partai ini adalah memenagkan pemilihan dengan cara menawarkan program-

program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. 
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Dilihat dari pembentukannya partai dapat dibedakan menjadi 

(1) Partai Afeksi, yaitu Partai yang didirikan berdasarkan kecintaan para 

anggotanya terhadap orang atau keturunannya. 

(2) Partai yang didirikan berdasarkan kepentingan paraanggotanya. 

(3) Partai Ideologi/Agama yaitu Partai yang berdasarkan persamaan agama atau 

cita-cita politik diantara para anggotanya. 

Dilihat dari segi aggotanya terhadap keadaan yang dihadapi partaipolitik, partai 

politik terbagi menjadi : 

(1) Partai Radikal, yaitu Partai yang tidak puas dengan keagaan sekarang dan ingin 

merubahnya dengan cepat keadaan tersebut sampai ke akar-akarnya. 

(2) Partai Progresif, yaitu Partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang 

dan ingin merubahnya secara berangsur-angsur (evolusi). 

(3) Partai Konservatif, yaitu Partai yang mudah puas dengan keadaan yang sekarang 

dan ingin mempertahankan keadaan itu. 

(4) Partai Reaksioner, yaitu partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan 

inginkembali kepada keadaan di masa lampau. 

Dengan berdasarkan penggolongan model tersebut PKS khususnya DPD PKS Bandar 

Lampung dapat dikategorikan sebagai partai ideologi dan partai progresif. Dalam 
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pandangan berbeda yang dikemukakan Steven B. Wolinetz
33

, PKS dapat 

dikategorikan sebagai partai dengan basis kebijakan. 

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Partai 

Politik  

Menurut pendapat Duverger yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi partai politik 

adalah hubungan ideologi dengan anggota dan struktur partai.  

Sedang menurut R. Michles, kecenderungan sikap pemimpin partai dengan 

organisasinyalah yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi-fungsi partai 

politik hal ini berbeda dengan Kenneth Janda yang menggunakan metode komparatif, 

untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai 

politik dalam sepuluh aspek kehidupan kepartaian yaitu institusi, orientasi isu, 

dukungan masyarakat, kompleksitas organisasi, sentralisasi kekuasaan, otonomi, 

koherensi, involvement, strategi dan praktik, dan status dalam pemerintahan.  

Namun untuk memahami penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi 

partai politik secara mendalam dapat kita lihat dari tiga faktor, antara lain:
34

 

1) Sosok Partai Politik  

Sosok partai politik ini adalah kekuatan politik yang utama supaya dapat 

memobilisasi massa sehingga pelaksanaannya ditentukan oleh empat faktor 
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secara internal. Pertama, organisasi dan pelembagaan. Ini berkaitan dengan 

sikap dasar yang dimiliki oleh anggota partai politik itu sendiri yaitu 

kedisiplinan anggota dalam hal ini anggota tidak hanya disiplin saat pemimpin 

itu ada, kemandirian pengurus partai politik, sentralisasi organisasi, loyalitas, 

ketergantungan donatur akibatnya kepentingan masyarakat tidak dapat 

tersalurkan sebab keputusan partai mendapat intimidasi dari donatur sehingga 

partai politik hanya mewakili golongan tertentu. Kedua, kepemimpinan partai. 

Kepemimpinan merupakan kekuatan dalam mengelola dan menentukan arah 

perjalanan partai politik sehingga kepribadian pemimpin harus unggul supaya 

dapat membawa partai untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan 

amanat rakyat. Ketiga, Ideologi partai. Maksudnya ideologi ini dimanfaatkan 

sebagai penentu proses politik yang terdiri dari interaksi kegiatan politis intra 

dan ultra antar partai, atau sebagai kamuflase motivasi aktor politik. Keempat, 

strategi dan taktik dapat diartikan sebagai perjuangan menyeluruh untuk 

mewujudkan tujuan politik tertentu secara utuh melalui kiat atau cara 

perjuangan. 

2) Sistem Partai Politik  

Sistem partai adalah suatu set partai politik yang beroperasi di dalam suatu 

bangsa dalam sebuah pola pengorganisasian dan terwujudkan oleh sejumlah 

sistem properti partai seperti koalisi, kelangsungan pemerintah, 

disproporsionalitas pemilih, sejumlah dimensi isu, dan sejumlah partai efektif. 
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Sistem partai politik yang digunakan ialah sistem multi partai. Yang mana 

sistem ini bagi masing-masing partai untuk mendorongnya menjadi organisasi 

politik rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. 

3) Basis Sosial Partai 

Basis sosial adalah tatanan nilai dan kepentingan masyarakat berupa 

kelompok dan orgnisasi yang menformasikan masyarakat sehingga berguna 

bagi partai untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya politik. 

Beberapa pendapat para ahli dan kesimpulan yang dipaparkan oleh Arbi Sanit dalam 

buku Menggugat Partai Politik maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Partai Politik dapat kita kelompokkan 

menjadi dua yaitu faktor internal yang terdiri dari kepemimpinan partai, ideologi 

partai, sikap pengurus partai politik (Kemandirian, loyalitas, kedisiplinan) dan faktor 

eksternal terdiri dari sistem partai, serta basis sosial partai . Dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang sangat menentukan 

adalah dari faktor internal karena melalui faktor internal inilah akan terlihat arah 

sebuah partai apakah partai tersebut akan menjalankan amanat dari masyarakat 

dengan tindakan nyata melalui realisasi fungsi-fungsi partai politik atau partai politik 

hanya menjadi mesin politik sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan dan 

memperkaya diri sendiri.
 35
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2.7   Partai Politik dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini, rakyat 

memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan, rakyatlah yang dianggap sebagai 

pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
36

 Sebagai pemilik dan 

pemegang kekuasaan, rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan 

diselenggarakan, serta menentukan tujuan yang hendak dicapai negara.
37

 Dalam UUD 

Tahun 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan 

(representation)
38

. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dengan 

sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan 

(representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
39

 

Dalam konteks demokrasi perwakilan tidak terlepas dari kegiatan politik yang 

tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan 
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intensitas
40

, salah satunya macam bentuk partisipasi adalah dengan bergabung dalam 

sebuah partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi , nilai-nilai dan 

cita-cita yang sama
41

. Dimasa modern, demokrasi dengan system keterlibatan atau 

partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan public harus didelegasikan dalam 

bentuk partai-partai politik
42

. Pendapat lainnya dikemukakan oleh carl J. Friederich 

yang menuliskan sebagai berikut: 

Partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 

pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota 

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil secara materil (A political party is group 

of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining 

for the leaders the control of a government, with the further objective of giving to 

members of the party, through such control ideal and material benefits and 

advantages)
43

. 

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties, mengemukakan 

definisi sebagai berikut: 

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk 

menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui 

persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang 

mempunyai pandangan berbeda (A political party is the articulate organization 

of society’s active political agents; those who are concerned with the control 
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governmental polity power, and who compete for popular support with other 

group holding divergent views)
44

.  

2.7.1 Kesejarahan Partai Politik di Indonesia 

Partai politik saat ini mengalami beberapa pasang surut pergolakan, ketika zaman 

orde baru ditandai cikal bakal partai politik dengan munculnya Boedi Oetomo dan 

banyak terbentuknya perkumpulan pemuda-pemuda dalam berbagai etnis. Bahkan 

menurut Soedjatmoko partai-partai politik Indonesia adalah wakil dari “kelompok-

kelompok solidaritas budaya”
45

. Kemudian sesudah kemerdekaan, dengan maklumat 

Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 

1945, Indonesia menganut sistem multi partai, yang ditandai munculnya 25 parpol
46

.  

Perkembangan berikutnya partai politik di Indonesia semakin berkembang dengan 

meningkatnya jumlah partai, menjadi 26 partai politik ditambah 3 calon perseorangan 

pada pemilu tahun 1955. Pergolakan politik pasca penetapan Presiden Soekarno 

sebagai presiden seumur hidup dalam TAP MPR No. III/1963 telah mengubah peta 

partai politik, dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penpres No. 7 Tahun 

1959
47

 dan Perpres (Peraturan Presiden) No. 13 Tahun 1960 mengatur tentang 

pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai
48

. Reformasi kepartaian di 
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Indonesia kembali berubah pada tahun 1970 ketika terjadinya pengelompokan Partai 

Politik menjadi 3 golongan (golongan nasional, golongan spiritual dan golongan 

karya). Golongan nasional terdiri 5 fusi partai diantaranya PNI, Partai Kristen 

Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan 

Indonesia (IPKI) yang Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

Sedangkan golongan spiritual mengabungkan diri menjadi Partai Persatuan 

Pembangunan, yang terdiri dari Nahdatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai 

Sarekat Islam Indonesia, dan Partai Tarbiyah Islamiyah. Dengan demikian maka 

hanya terdapat dua partai dan satu golongan (orsospol) yaitu, PPP, PDI dan Golkar
49

. 

Kondisi tripartai demikian bertahan hingga terjadinya pemilihan umum tahun 1997. 

Kondisi Negara yang mengalami transisi politik menuju reformasi memaksa agar 

pintu demokrasi dibuka sebesar-besarnya. Desakan berbagai pihak akhirnya memaksa 

Presiden B. J. Habibie dan parlemen mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang 

Partai Politik. Kondisi yang berubah demikian jauh tidak disia-siakan untuk 

mendirikan partai politik, sehingga banyak bermunculan partai politik baru maupun 

muncul karena konflik internal.  

Setelah masa pergolakan politik di Indonesia yang berimbas pada tuntutan untuk 

membuka arus demokrasi, maka muncul beberapa macam partai politik dengan 

penokohan masing-masing. Kondisi demikian mungkin sangat pas apa yang 

diungkapkan oleh Sigmund Neumann sebagai parties of individual representation 
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(partai sebagai representasi individu)
50

, karena munculnya Prof. Amien Rais (PAN), 

K.H. Abdurahman Wahid (PKB), Prof. Yusril Ihza Mahendra (PBB), serta Megawati 

Soekarnoputri (PDI-P). Seiring dengan berlakunya electoral threshold & 

parlementary threshold, maka jumlah partai ketika mengikuti Pemilihan Umum 

1999
51

 berjumlah 48 partai politik, dan terus menyusut ketika Pemilihan Umum 

2004
52

 sehingga berjumlah 24 partai politik. Mendekati Pemilihan Umum 2009 

jumlah partai politik kembali bertambah ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan 

bahwa seluruh partai politik peserta pemilihan umum 2004 berhak menjadi peserta 

pemilu 2009
53

 sehingga berjumlah 44 partai politik. Pemilihan Umum 2014 

terjadinya penyederhanaan partai menjadi 15 partai politik (12 partai politik nasional 

dan 3 partai aceh). Partai-partai yang tetap bertahan mampu lolos dalam verifikasi 

dan ditetapakn oleh KPU
54

.  
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2.7.2 Partai Politik dalam Konstitusionalitas dan Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia 

Seiring berjalannya waktu, eksistensi partai politik sebagai instrument demokrasi 

dalam sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari bingkai konstitusional yang 

memberikan pengaturan terhadap partai politik itu sendiri. Bahkan instrumen partai 

politik berperan paling besar dalam melakukan reorganisasi dan siklus kepemimpinan 

dalam negeri, sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Disamping itu, kedudukan 

partai politik memegang salah satu bentuk perwakilan dalam struktur Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika menyimak 

pandangan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly 

Asshiddiqie, sebagaimana mengutip pandangan Hans Kelsen, keberadaan partai 

politik pun dapat dikategorikan sebagai lembaga negara karena peran dan fungsinya 

yang sangat menentukan dalam penyelenggaran negara, kondisi demikian 

dipengaruhi oleh kedudukan konstitusional partai politik diantaranya: 

1. Secara tersurat, Partai Politik disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia baik sebagai peserta pemilu eksekutif dan legislatif maupun 

dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan Partai Politik 

2. Partai Politik adalah satu-satunya peserta suksesi kepemimpinan (melalui 

pemilu) pada level pusat dalam bidang kekuasaan legislatif (DPR) dan 

Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), sedangkan dalam taraf daerah dalam 

bidang pemerintahan daerah (DPRD dan kepala daerah) 
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3. Dalam masa konsolidasi demokrasi yang terjadi, isu seputar masalah kepartaian 

sangat banyak diperbincangkan, mulai dari proses pemilu sampai bagaimana 

peran dan pengaruh partai politik dalam mempengaruhi arah kebijakan negara. 

Bahkan dalam pandangan lainnya, Jimly Asshidiqqie mengutarakan dua belas prinsip 

pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas 

prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya 

suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of 

Law ataupun Rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya, yakni:
55

1. Supremasi Hukum 

(Supremacy of Law); 2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the law); 3. Asas 

Legalitas (Due Process of Law); 4. Pembatasan Kekuasaan; 5. Organ-organ Eksekutif 

Independent; 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; 7. Peradilan Tata Usaha 

Negara; 8. Peradian Tata Negara (Constitutional Court); 9. Perlindungan Hak Asasi 

Manusia; 10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechstsstaat); 11. Berfungsi 

sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); 12. 

Transparansi dan Kontrol Sosial. Dalam konteks membangun negara yang demokratis 

dan terlaksananya tujuan bernegara, kedudukan partai politik tidak dapat dilepaskan. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengakuan konstitusional partai politik selain 

dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dalam Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan 

bahwa peserta pemilihan umum DPR adalah partai politik. Dengan kedudukan 
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demikian, partai politik sebagaimana mewujudkan tujuan bernegara ialah sebagai 

tonggak tegaknya kedaulatan rakyat tersebut. Peran partai politik dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia berimplikasi terhadap setiap keputusan-keputusan 

kenegaraan akan saling bergantung pada partai politik. Pengaruh konstitusional partai 

politik dan partisipasi dalam keputusan kenegaraan tidak terlepas dari sistem 

multipartai dalam sistem presidensil. Sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak 

memberikan batasan terhadap partai politik,  Sistem multi-partai merupakan struktur 

politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. kedua struktur 

ini berada pada level yang sama dan setara
56

. Demikian halnya dengan sistem 

presidensial multi-partai di Indonesia. Perjalanan sejarah sistem pemerintahan 

presidensial multi-partai sesungguhnya telah dimulai saat rezim orde lama. Pada 

pemilihan umum 1955 dengan sistem parlementer jumlah partai sebanyak 21 partai 

politik, yang kemudian menemui kegagalan dalam pemerintah dan mengarah 

terbentuknya demokrasi terpimpin, Daniel S. Lev juga memberikan pandangannya, 

yaitu: 

Sistem partai di Indonesia menunjukan beberapa gejala kekacauan yang tidak 

asing bagi sistem multi-partai di dunia. Ada partai kecil yang mempunyai 

pengaruh yang jauh lebih besar daripada dukungannya dalam masyarakat; 

disamping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap tanggung jawab 

penuh seperti yang biasannya terdapat pada partai yang menguasai 

pemerintahan tanpa koalisi. Lagi pula, sistem parlementer (di Indonesia) 

tidak pernah memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan 

dalam tata-tertib politik, dan juga tidak menguasai segala aspek situasi 

konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh 

kekuatan-kekuatan extra parlementer ssperti presiden dan tentara. Akan 
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tetapi partai politik juga tidak luput dari tantangan dri kalangan mereka 

sendiri. Dan hal ini juga membuat timbulnya Demokrasi Terpimpin
57

. 

Dengan kondisi desain partai politik yang dibingkai dalam multipartai system, 

kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, merupakan 

bentuk penuh konflik dan dibutuhkan integrasi partai politik dalam mewujudkan 

negara hukum dan cita-cita Negara Indonesia. 

2.8 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam yang pendiriannya 

terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan 

puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini juga merupakan kelanjutan dari 

Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. 

Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-

masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus. Gerakan 

dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana keislaman di kampus-

kampus dan masyarakat umum. Bahkan, menjalar pula ke kalangan pelajar dan 

mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya 

muncul dalam bentuk pemikiran keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktek-

praktek pengamalan sehari-hari. Persaudaraan (ukhuwah) yang dibangun di antara 

mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang 

cenderung semakin individualistik. 
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Gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental, dan jaringan merekapun 

semakin meluas. Mereka juga berupaya membangun ruh keislaman melalui media 

tabliqh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga pendidikan, meskipun saat itu 

berada dalam bayang-bayang kekuasaan orde baru yang demikian ketat mengawasi 

aktivitas keagamaan. 

Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan yang 

semakin luas. Studi yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi bahwa jamaah tarbiyah 

lahir pada masa-masa puncak otoriterisme rezim Soeharto. Ketika rezim memakai 

represi bahasa kekerasan, hingga acara administratif sebagai kontrol sosial terhadap 

mengatur gerakan Islam sehingga sukses menjinakan perlawanan terhadap negara 

dalam bentuk kalangan tarbiyah dengan melihat kembali fase-fase sebagai berikut: 

(1) gerakan yang berbasis di masjid kampus; (2) Lembaga Mujahid Dakwah (LMD) 

sebagai jejaring awal aktifis dakwah; (3) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan 

Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) sebagai wadah gerakan; (4) 

penguasaan senat mahasiswa untuk mempelancar tercapainya tujuan organisasi dan 

melipat gandakan rekrutmen anggota; dan (5) pembentukan gerakan mahasiswa Islam 

antar-kampus, KAMMI
58

. Perkembangan berikutnya musyawarah kemudian 

dilakukan oleh para aktivis dakwah islam, yang melahirkan kesimpulan perlunya 

iklim yang berkembang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya 

peraihan cita-cita mereka, yaitu apa yang mereka maksudkan sebagai upaya 
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mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang diridhai Allah SWT. Pendirian partai 

politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan 

dakwah Islam dengan cara-cata demokratis yang bisa diterima banyak orang. maka 

mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah partai politik. 

Sebelum PK didirikan, kader-kader tarbiyah bertanggung jawab secara langsung 

dalam proses-proses rekrutmen dan pelatihan kader. Sejak pembentukan PK, semua 

anggota Tarbiyah otomatis menjadi anggota PK; forum-forum diskusi keagamaan dan 

pelatihan kader diambil alih managemen penyenggara oleh partai tersebut.
59

 

Partai Keadilan secara resmi berdiri pada 20 Juli 1998. Islam menjadi asas dari partai 

baru ini. Dalam pemilu 1999 Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi DPRD 

Tingkat I, 160 kursi DPRD Tingkat II dan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 

partai politik peserta pemilu 1999. Namun hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai 

ketentuan electoralthreshold, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali 

berganti nama dan lambang. 

Pascapemilu 1999, Partai Keadilan bertranformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera 

dikarnakan untuk mengantisipasi terhadap berlakunya ketentuan electoral threshold.  

Kemudian didirikan pada 20 April 2002, sebuah partai baru akan menjadi wadah bagi 

kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan yaitu Partai Keadilan 

Sejahtera. 

                                                           
59

 Yon Machmudi, wawancara, Depok, 21 Agustus 2007 
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2.8.1 Sejarah tentang Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan oleh di Jakarta pada hari Sabtu, 9 Jumadil 

Ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002 dengan akte notaries Ny. Trie 

Sulistiowarni, S.H., nomor 2, tanggal 11 Juni 2002 dan telah didaftarkan pada 

Depkehham dengan nomor registrasi 2002-07-0199. PKS juga telah didaftarkan ulang 

pada Depkehham dengan nomor registrasi daftar ulang: 002/DU-PARPOL/DITJEN-

AHU/V/2003. 

Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan telah lolos verifikasi di tingkat pusat, artinya 

kepengurusan partai, personal partai, kesekretariatan partai, dan kelengkapan 

sekretariat telah memenuhi syarat verifikasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2, 3 

ayat (1) UU No. 31 Tahun 2002. Partai Keadilan Sejahtera didirikan oleh kader Partai 

Keadilan dengan arahan dan dukungan penuh DPP Partai Keadilan dalam rangka 

mengantisipasi diberlakukannya electoral treshold (ET) 2 % dalam Pemilu 2004. 

Karena Undang-undang Pemilu nomor 13/2003 memberlakukan ET 2 % tersebut, 

maka Partai Keadilan akan mengikuti Pemilu 2004 dengan wajah baru dengan nama 

Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini disimbolkan dengan dinyatakannya secara formal 

Penggabungan PK ke dalam PK Sejahtera pada saat Deklarasi Keberadaan PK 

Sejahtera di setiap jenjang strukur (dari DPP, DPW, DPD, DPC dan seterusnya). 

Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera tingkat pusat dilakukan di Silang Monas, Jakarta, 

pada Ahad, 20 April 2003 (tepat 1 tahun setelah berdiri),dengan dihadiri oleh massa 

pendukungnya. Prosesi penggabungan secara resmi dilakukan pada Kamis 3 Juli 
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2003 di hadapan notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H.. Pada prosesi ini, selain 

dilakukan penandatanganan dokumen penggabungan, juga diserahkan seluruh aset 

milik PK di antaranya gedung, sarana kantor, lambang, dan berkas surat-menyurat. 

Dengan demikian, untuk selanjutnya, kantor DPP PK beralih menjadi Markaz 

Dakwah Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh anggota PK, termasuk anggota 

legislatifnya otomatis menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera. 

Partai Keadilan Sejahtera merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang 

dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi 

dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa 

jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan 

mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan 

profesional. 

Partai Keadilan Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah 

terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki 

setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama 

sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. 

Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, Partai Keadilan 

Sejahtera bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 

mendatang. 
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2.8.2  Lambang dan Arti Partai Keadilan Sejahtera 

Gambar dua bulan sabit simetris mengapit padi tegak lurus ditengah berwarna emas 

dibawah tertulis “SEJAHTERA” berwarna kuning emas berada dalam perisai segi 

empat sama sisi berwarna hitam. Terdapat perisai persegi empat panjang berwarna 

hitam bertuliskan “PARTAI KEADILAN” dengan warna kuning emas. Kedua 

perisai persegi tersebut melambangkan Ka‟bah, yang berada diatas dasar putih. 

2.8.3  Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan 

masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT, dalam Negara kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diusahakan hal-hal sebagai berikut: 

1 Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezhaliman  

2 Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami. 

3 Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai 

problema dan tuntutan masa mendatang. 

4 Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 

5 Membangun Negara Indonesia beru yang adil, sejahtera, dan berwibawa. 

2.8.4  Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera 

Sejahtera Visi Umum: 

"SEBAGAI  PARTAI  DA'WAH  PENEGAK  KEADILAN  DAN 
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KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN 

BANGSA." 

Visi Khusus: 

“PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, 

PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN 

MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI. “ 

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai: 

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses 

pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.  

3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai 

kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang 

rahmatan lil alamin.  

4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.  

MISI 

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir 

taghyir.  

2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai 

bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.  
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3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi 

penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.  

4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan 

dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.  

5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan 

kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.  

6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan 

berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah 

Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa 

lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.  

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak 

kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian 

yang terfokus kepada penelitian yang sedang diteliti, yang dalam hal ini terfokus pada 

penelitian hukum, dimana  permasalahan hukum yang ada diteliti berdasarkan data 

dan fakta-fakta yang ditemui.  

Penelitian hukum merupakan salah satu wujud dari penelitian yang dilakukan sebagai 

bentuk upaya pengembangan pemahaman dalam penyelesaian masalah-masalah di 

bidang hukum serta keterkaitannya dengan cabang ilmu pengetahuan lain, dengan 

tujuan menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan 

kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten.  

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum 

tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, 

lingkup dan materi, penjelelasan umum dari pasal demi pasal, foralitas dan kekuatan 

mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau 
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implementasinya atau penelitian norrmatif merupakan cara mengkaji hukum tertulis 

yang bersifat mengikat dari segala aspek yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan 

yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif 

tidak tertulis mengenai objek yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian hukum 

empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan 

yang dilakukan oleh masyarakat.
60

 Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif 

yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis 

mengenai objek yang akan diteliti. 

3.2 Pendekatan Masalah  

Penelitian hukum merupakan  kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahn yang timbul.
61

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

emipiris. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan 

penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari realitas secara 

langsung di lapangan dengan tetap bersandar pada ilmu hukum.
62

 

 

                                                           
60

 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hlm. 

155. 
61

 Ibid, hlm. 43. 
62

 Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia,UI-Press), 

hlm. 19. 



55 

 

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas 

mengenai pelaksanaan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Partai Politik 

dalam rangka memperkuat prinsip demokrasi di kota Bandar Lampung (studi pada 

Partai keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung). 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek 

penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang 

diperoleh dari: 

1. Pengurus DPD PKS Bandar Lampung dalam hal ini adalah Aep 

Saripudin,S.P selaku Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar 

Lampung yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi partai politik 

berdasarkan Undang-Undang partai Politik dalam rangka penguatan 

prinsip demokrasi, khususnya pada Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar 

Lampung. 

2. Melalui kuesioner dengan mendistribusikan seperangkat daftar pertanyaan 

semi terbuka kepada para responden. Responden yang menjadi penelitian 

ini berasal dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Sampel diambil 

dari 5 responden dari setiap kecamatan dan ditambah 20 responden dari 
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Pengurus DPD PKS Bandar Lampung yang dilakukan dengan sampling 

acak. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari 

kaidah dasar, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan lainnya, antara lain: 

a) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu 

hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, 

serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-

artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya 

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
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3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Reasearch) 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada 

hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

 

2. Studi Lapangan (Field Reasearch) 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian melalui wawancara (interview) yaitu 

usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan 

penelitian yang berkompeten dalam memecahkan permasalahan pada penelitian 

ini dan menggunakan Kuesioner dengan mendistribusikan seperangkat daftar 

pertanyaan terbuka kepada para responden penelitian. 

3.4.2 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjtnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti, 
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Adapun  data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu data yang terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan dan 

kemudian menetapkan data yang berhubungan dengan pembatasan. 

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. 

3. Editing 

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data 

tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan. 

4. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data 

tersebut dapat dianalisi menurut susunan yang benar dan tepat. 

5. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara 

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang 

bersifat umum data yang bersifat khusus. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan berasal dari dua sumber yaitu sumber-sumber tangan 

pertama (data primer) dan sumber-sumber tangan kedua (data sekunder). Data-data 

primer diperoleh melalui teknik wawancara. Untuk data-data sekunder akan 

dikumpulkan dari hasil olahan data orang lain, baik berupa dokumen, laporan 

publikasi dan sebagainya. 

3.6 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan memilih sample penelitian pada 

DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 

diolah secara terperinci dalam bentuk kalimat supaya memperoleh hasil yang jelas 

dan memudahkan pembaca dalam menelaah. 

3.8 Informan Penelitian 

Wawancara dalam skripsi ini adalah Pengurus DPD PKS Bandar Lampung dalam hal 

ini adalah Aep Saripudin,S.P selaku Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera 

Bandar Lampung yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi partai politik 

berdasarkan Undang-Undang Partai, khususnya pada Partai Keadilan Sejahtera DPD 

Bandar Lampung. 
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Responden yang menjadi penelitian ini berasal dari 20 kecamatan di Bandar 

Lampung yaitu kecamatan Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, 

Labuan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjungkarang 

Barat, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Tanjung Seneng, Telukbetung 

Barat, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Telukbetung Utara, Way Halim dan 

20 orang pengurus DPD PKS Bandar Lampung. 

Tabel 3.1 

Usia Responden 

No. Uraian Frekuensi Persentase 

1. 17 tahun – 29 tahun 40 33.3 

2. 30 tahun – 39 tahun 49 40.9 

3. 40 tahun – 49 tahun 28 23.3 

4. 50 tahun – keatas 3 2.5 

 Total 120 100 

Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa responden dengan frekuensi usia  rata 

17 – 39 yang mendominasi lebih 70%, telah membangun dan meningkatkan 

partisipasi dan pendidikan politik pada usia muda dan produktif.  
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Tabel 3.2 

Jenis Kelamin 

No. Uraian Frekuensi Persentase 

1. Laki-laki 76 63.3 

2. Perempuan 44 36.6 

 Total 120 100 

Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa sebanyak 76 orang responden berjenis 

kelamin laki-laki dan selebihnya 44 orang berjenis kelamin perempuan. 

Tabel 3.3 

Agama Responden 

No. Uraian Frekuensi Persentase 

1. Islam 120 100 

 Total 120 100 

Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel 3.3 dalam aspek frekuensi keagamaan responden dapat diketahui 

bahwa sebanyak 100 orang beragama Islam. 
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Tabel 3.4 

Suku Etnis Responden 

No. Uraian Frekuensi Persentase 

1. Jawa 46 38.3 

2. Lampung 22 18.3 

3. Minang 12 10 

4. Palembang 10 8.3 

5. Bengkulu 3 2.5 

6. Betawi 2 1.7 

7. Tionghoa 2 1.7 

8. Bali 2 1.7 

9. Banten 2 1.7 

 Total 120 100,00 

Data Primer 2015 

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa ini menunjukkan beragam suku bangsa 

responden yang menunjukkan keragaman budaya di Kota Bandar Lampung. Dengan 

keanekaragaman etnis menunjukan bahwa partisipasi yang luas terhadap semua etnis 

dalam kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung 
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Tabel 3.5 

Pendidikan Responden 

No. Uraian Frekuensi Persentase 

1. Tamat SMA 35 29.1 

2. TamatAkademia/ Diploma 22 18.3 

3. Sarjana / S1 60 50 

4. Pasca Sarjana / S2 / S3 3 2.5 

 Total 120 100 

Data Primer 2015 

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa dari jawaban tersebut dapat dilihat 

bahwa para responden sudah memiliki pendidikan yang baik, dikarenakan mayoritas 

dari pada para responden sudah mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan 

politik dan wawasan kebangsaan yang baik. 
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Tabel 3.6 

Ikut Memilih dalam Pemilu 

No. Uraian Frekuensi Persentase 
 

1. Ya 115  95.8 
  

2. Tidak 5  4.1 
  

 Total 120  100 
  

Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa sebagaian besar 115 orang responden 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, sebagai indikator partisipasi politik 

masyarakat Kota Bandar Lampung sangat besar. Dengan demikian partai politik telah 

menjalankan fungsinya sebagai sosialisasi politik. Sebagaimana diketahui bahwa inti 

dari sosialisasi politik adalah melakukan pendidikan politik dan melibatkan 

masyarakat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh 

dari responden bahwa sembilan puluh lima persen responden turut serta dalam 

pemilihan umum, maka partai politik telah dapat menjalankan salah satu funsinya 

yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil pembahasan terhadap rumusan masalah tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Partai politik adalah pilar penting dalam demokrasi yang tidak dapat 

dihilangkan keberadaannya. Pasca Orde Baru, partai-partai silih berganti 

bermunculan menjelang pemilu. Namun belum semua partai di Indonesia 

layaknya menjalankan fungsinya dengan baik. PKS sebagai partai dakwah 

kerap menjadi sorotan akan tetapi sorotan tersebut tidak menjatuhkan dan 

meruntuhkan PKS untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai partai politik. 

Studi Kasus DPD PKS Bandar Lampung menunjukkan bahwa tetap dapat 

menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai program DPD PKS Bandar Lampung yang mengadakan program 

pada lokus masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator 

keberhasilan DPD PKS Bandar Lampung menjalankan fungsi kepartaiannya 

adalah meningkatkanya perolehan suara PKS di Bandar Lampung pada 

Pemilu 2014 dibandingkan pada tahun 2009. Hal ini kiranya tidak akan 

terwujud apabila PKS tidak memiliki semboyan pamungkasnya yaitu, Apapun 
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Yang Terjadi, Kami Tetap Melayani! (AYTKTM). Apabila DPD PKS Bandar 

Lampung dapat terus mengembangkan fungsi-fungsi kepartaiannya dan lebih 

resistance terhadap skandal maupun serangan dari pihak luar, sangat mungkin 

kekuatan dan dukungan publik terhadap PKS kedepannya akan jauh lebih 

besar. PKS patut menjadi contoh bagi partai lain, untuk mengetahui 

bagaimana cara sebuah partai dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan 

baik 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar 

Lampung dalam menjalankan fungsinya adalah PKS masih dianggap ekslusif 

oleh masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta 

dalam setiap kegiatan DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung, 

disamping itu kendala ideologi islam yang kental dari PKS dan sistem 

pemilihan umum yang belum mengarahkan partai agar selaras dengan fungsi 

partai tersebut. 

Faktor kendala lainnya adalah kurang kondusif kondisi politik di negeri ini 

yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk disibukan dengan 

kegiatan politik praktis atau kegiatan partai poltik. 

 

5.2 Saran  

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung sebaiknya memberikan 

perhatian khusus pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik. 
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2. DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung sebaiknya membuka 

kesempatan politik untuk masyarakat baik itu penjaringan calon anggota 

legislatif maupun jabatan politik lainnya seperti penjaringan calon Walikota 

Bandar Lampung. 

3. DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung diharapkan dapat menjadi 

front leader dalam menjadi contoh sebagi partai politik yang tetap bersih, 

peduli dan profesional. 
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