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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam alam demokrasi partai politik mempunyai peran fundamental. 

Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai 

organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, partai 

politik menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. 

Sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di legislatif maupun 

eksekutif, partai politik bisa menyampaikan dan mendesakkan kepentingan 

masyarakat tersebut untuk dipenuhi melalui kebijakan pemerintah.1 

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan 

menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini 

organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, 

pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi 

latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban 

tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai 

politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai 

politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk 

membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.2 

Partai politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan 

dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 
                                                         
1 Junaidi, Veri dkk. 2011. Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek. Jakarta 
Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Hlm. 21 
2 Basri, Seta. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm.119 
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serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 

Sebuah partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang saja karena 

partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara stabil 

dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Keberhasilan sebuah 

partai politik terletak pada bagaimana mekanisme internal partai tersebut. 

Salah satunya pengelolaan dana internal partai. 

Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader 

calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (Pemilu) 

untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, 

tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. 4  Untuk itu partai politik memerlukan sumber 

pendanaan agar dapat menjalankan fungsi dan pengelolaan partai politik serta 

untuk mewujudkan proses politik yang demokratis dengan menyempurnakan 

keberadaan partai politik. 

Proses  politik  demokratis  tidak  akan  dapat  berlangsung  tanpa  

sumber keuangan.  Tanpa  dana  yang  memadai,  partai  politik  tidak  akan  

dapat mengorganisasi  dirinya,  para  politikus  tidak  akan  dapat  

berkomunikasi  dengan publik dan kampanye pemilu tidak akan dapat 

dilaksanakan. Tentu saja partai politik memerlukan dana yang cukup besar 

untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat 

dengan negara maupun sebagai peserta pemilu. 

                                                         
3 Pasal I Undang-Undang Nomor 2 Tentang Partai Politik 
4 Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto. 2011. Pengendalian Keuangan Partai Politik, Jakarta: 
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Hlm. 3 
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Dalam rangka pesta demokrasi di negara ini, tentu suatu tanggungjawab 

besar dialamatkan ke partai politik dalam mengemban tugasnya sebagai wadah 

penampung aspirasi masyarakat dan juga dalam pengelolaan keuangan partai 

yang bersumber dari APBN/APBD. Partai diwajibkan untuk terbuka dan taat 

pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku karena sebagai suatu 

entitas yang menggunakan dana publik yang besar tanggung jawab keuangan 

merupakan hal yang wajib bagi partai politik. 

Partai politik harus mempertangungjawabkan sumber daya keuangan 

yang digunakan maupun kondisi keuangan atau kas sebagai bentuk kepatuhan 

kepada peraturan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan para partai politik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan 

yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta terbuka untuk dapat 

diakses publik. 

Dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

disebutkan bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, 

yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan 

keuangan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan  

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD).5 

Selain dari ketiga sumber yang disebutkan di atas sumber pendanaan 

partai politik juga berasal dari penerimaan dana lain, salah satunya dari 

sumbangan pengusaha swasta yang berkepentingan, sumbangan gaji kader di 

legislatif/eksekutif lainnya. Karena itu perlu kebijakan untuk menyehatkan 

proses demokrasi melalui berbagai bentuk reformasi pembiayaan partai yang 

                                                         
5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 
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meliputi; reformasi sumber pendanaan partai, reformasi pengelolaan keuangan 

partai yang transparan dan akuntabel, dan terakhir reformasi pengeluaran 

partai.6 

Agenda partai politik yang sangat banyak, tentu membutuhkan 

pendanaan besar. Dan seiring dengan kian mahalnya biaya operasional dan 

kampanye pemilu. Seperti diketahui, ketika partai politik jadi mesin pemilu, 

partai membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat 

berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih. Partai harus 

mencari cara agar eksistensi mereka tetap terjaga baik dalam masyarakat dan 

mampu meraih suara semaksimal mungkin dalam pemilu. 

Berdsasarkan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2014 bantuan 

keuangan partai politik bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara 

proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara 

yang sah.7 

Penggunaan dana bantuan keuangan tersebut dibagi dengan persentase 

penggunaan paling sedikit 60% untuk pendidikan politik dan sisanya untuk 

biaya operasional sekretariat. Dilihat dari persentase tersebut pendidikan 

politik mempunyai porsi yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

                                                         
6 Ully Chintya, Mengintip keuangan partai politik kita, 
http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/01/01/mengintip-keuangan-partai-politik-kita 
diakses pada tanggal 22 Oktober 2016 
7  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara 
Perhitungan, Pengannggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
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pendanaan tersebut memfokuskan pada pendidikan politik yang merupakan 

suatu fungsi penting dari partai politik.8 

Penggunaan dana yang sudah ditentukan persentasenya tersebut tidak 

diperbolehkan untuk diperuntukan untuk keperluan selain kegiatan yang 

ditentukan yakni pendidikan politik dan operasional kesekretariatan.. Dua 

kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh partai 

politik penerima bantuan keuangan partai politik. 

Di kota Malang terdapat sepuluh (10) partai politik yang mendapatkan 

bantuan pendanaan keuangan partai politik antara lain: Partai Nasional 

Demokrasi, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan 

Indonesia Raya, Partai Demokrasi Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai 

Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat. Jumlah nominal 

bantuan keuangan partai politik Kota Malang berdasarkan pada perolehan 

suara pada Pemilu 2014 yang kemudian dikalikan dengan besaran bantuan per 

suara sebesar (Rp.1.756,20).9 

Pada Pemilu 2014 PDIP merupakan partai dengan bantuan keuangan 

terbesar dengan bantuan sebesar Rp. 161.951.495,40 hasil dari perolehan suara 

sebanyak 92.217 suara. Sementara itu Partai Golkar memiliki bantuan 

keuangan dengan nominal yang berada pada posisi tengah sebesar Rp. 

71.026.876,80 hasil dari perolehan suara sebanyak 40.464 suara. Sedangkan 

Partai Nasdem merupakan partai dengan bantuan keuangan terkecil dengan 

nominal sebesar Rp.28.459.221,00 hasil dari perolehan suara sebesar 16.205. 

                                                         
8 Ibid., 
9 Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 
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Untuk bantuan keuangan partai politik di Kota Malang pada Tahun anggaran 

2014 – 2019 sama yakni sebesar Rp.663.724.178,40 dari sepuluh (10) partai 

yang mendapatkan suara pada pemilu 2014 baik di DPR maupun DPRD.10 

Dengan bantuan keuangan tersebut diharapkan partai dapat 

mengelolanya berdasarkan standar operasional prosedur yang telah diatur 

dalam Peraturan Menteri nomor 77 Tahun 2104 baik dalam pengajuan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada realitanya masih ada 

kesalahan yang dilakukan partai dalam pengelolaan dana bantuan tersebut. 

Masih ada partai yang persentase penggunaan dana bantuan tersebut 

tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni pendidikan politik11 

paling sedikit 60% dan sisanya untuk biaya operasional kesekretariatan. Selain 

persentase peruntukkan dana bantuan keuangan yang dalam pelaksanaanya 

masih terjadi kesalahan, terdapat pengeluaran yang digunakan tidak sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban. Masih 

terdapat partai yang tidak melaksanakan pengumpulan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Bahkan terkadang dalam 

pengajuan dana dan pengumpulan laporan pertanggungjawaban masih ada 

yang terlambat dan melebihi waktu yang telah disepakati bersama dan hal ini 

tentu berdampak pada proses pencairan dana yang mengalami keterlambatan. 

Selain itu dengan melihat proposal pengajuan dana maupun laporan 

pertanggungjawaban dari partai yang sangat sederhana tentu saja 

                                                         
10  Surat Keputusan Walikota Malang nomor: 188.45/494/35.73.112/2014 Tentang Penetapan 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014 
11  Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan 
kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam berbangsa dan 
bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran terhadap hak, kewajiban dan 
tanggungjawab terhadap berbangsa dan bernegara. 
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memunculkan pertanyaan, apakah kewajiban yang tertera dalam peraturan 

tersebut telah dilaksanakan ataukah belum. 

Semenjak diberlakukannya Permendagri tersebut, masih saja terdapat 

kesalahan yang dilakukan oleh partai. Oleh karena itu untuk melihat 

pengelolaan bantuan keuangan partai politik, pemerintah melalui BPK 

perwakilan Jawa Timur melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban 

partai politik di Kota Malang. Apabila dalam audit tersebut ditemukan 

kesalahan yang dilakukan oleh partai politik, maka partai diwajibkan untuk 

melengkapi kekurangan tersebut. Berdasarkan audit tersebut terdapat beberapa 

kesalahan yang dilakukan oleh partai diantaranya adanya penggunaan dana 

yang tidak sesuai dengan peruntukkan yang telah ditentukan dan pengeluaran 

yang digunakan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan bukti 

pertanggungjawaban. 

Dari permasalahan diatas tentu saja partai politik belum menerapkan 

peraturan yang berlaku seagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengetahui implementasi Permendagri nomor 77 Tahun 

oleh partai politik serta apa saja permasalahan yang dihadapi partai dalam 

penerapan Permendagri tersebut. Dengan demikian penelitian ini mengambil 

judul “Implelementasi Permendagri No. 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Studi Kasus Penggunaan 

Dana Bantuan Keuangan Partai di Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota 

Malang )” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 Tahun 

2014 oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  PDIP Kota Malang? 

2. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi DPC PDIP Kota Malang dalam 

mengimplementasikan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 Tahun 

2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui penerapan Peraturan Menteri nomor 77 Tahun 2014 oleh DPC 

PDIP Kota Malang. 

2. Mengidentifikasi apa sajakah permasalahan yang dihadapi oleh DPC PDIP 

Kota Malang dalam penerapan Peraturan Menteri nomor 77 Tahun 2014 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang 

sosial, ekonomi maupun politik, khususnya mengenai bantuan keuangan 

partai politik. Selain itu juga dapat diaplikasikan ke dalam mata kuliah yang 
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sehingga menambah referensi khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan 

politik. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu dapat 

dijadikan sebagai rekomendasi dalam pembuatan peraturan terkait bantuan 

keuangan partai politik bagi pemerintah. Selain itu juga bermanfaat bagi 

partai politik agar didalam pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik 

dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku serta 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh partai tersebut. Tidak 

hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan partai politik tetapi juga 

untuk masyarakat dan peneliti sendiri yakni memberikan pengetahuan 

tentang prosedur pengelolaan bantuan keuangan yang berasal dari 

APBN/APBD yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan manfaat yang 

didapatkan bagi penulis memberikan pengetahuan tentang prosedur 

pengajuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang 

dilakukan oleh partai politik berdasarkan Peraturan Menteri nomor 77 

Tahun 2014 dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh partai politik 

dalam penerapan Peraturan Menteri nomor 77 Tahun 2014. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada dasarnya merupakan penjelasan secara umum 

tentang beberapa istilah atau konsep yang terkait dengan penelitian dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 

secara abstrak suatu fenomena.12 Definisi konsep dari penelitian ini antara lain: 

                                                         
12 Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, dalam Metode Penelitian Survei, Jakarta:  LP3ES. Hlm. 
34 
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a. Implementasi Kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan 

dipengaruhi adanya komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), 

kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi, standard dan sasaran kebijakan 

serta kondisi sosial ekonomi dan politik.13 Secara spesifik Van Meter dan 

Van Horn lebih menekankan kepada kinerja kebijakan.  

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn  dalam model implementasi 

kebijakannya juga menganggap faktor komunikasi akan berpengaruh yaitu 

komunikasi antar organisasi terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya 

mencakup antar hubungan dalam lingkungan sistem politik dengan 

kelompok-kelompok sasaran. Van Meter mengharapkan semua pelaksana 

harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya 

menjadi tanggung jawab mereka, organisasi atasan mestinya mampu 

mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana, karena dalam 

implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan 

instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi 

keberhasilan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn, 

implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi 

pelaksana Untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan.  

b. Partai politik 

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para 

anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan 

                                                         
13  Sholichin Abdul, Wahab S. 2015. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 165 
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kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.14 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberi petunjuk 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 15  Berikut operasionalisasi 

variabel penelitian ini: 

1. Implementasi Permendagri nomor 77 Tahun 2014 tentang tata cara 

penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang dilakukan oleh DPC 

PDIP Kota Malang dapat ditinjau dari hal-hal berikut: 

a. Standar dan Tujuan kebijakan bantuan keuangan partai politik 

Standar dan tujuan dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 yaitu 

partai politik penerima bantuan keuangan  yang bersumber dari APBD 

Kota Malang diharuskan untuk melaksanakan pendidikan politik dengan 

menggunakan bantuan tersebut paling sedikit 60% dari bantuan tersebut 

untuk pendidikan politik dan sisanya untuk operasionaal sekretariat. 

Pendidikan politik yang dimaksud berupa seminar, lokakarya, dialog 

interaktif, sarasehan dan workshop. Sedangkan biaya operasional 

sekretariat berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan 

jasa, pemeliharaan data, peralatan kantor dan arsip. Dengan kejelasan 

dari standar dan tujuan kebijakan tersebut, maka dapat dilihat sejauh 

mana kebijakan tersebut dapat direalisasikan oleh partai politik. 

 

 
                                                         
14 Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 
403 
15 Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, op.cit, Hlm. 46 
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b. Sumber daya  

Sumber daya yang menjadi fokus dalam hal ini terkait sumber daya 

manusia dan keuangan  

c. Komunikasi 

Dalam hal ini komunikasi antara pengurus partai dan juga dengan pihak 

Bakesbangpol Kota Malang dan BPKAD Kota Malang. 

d. Disposisi pelaksana terhadap kebijakan 

Dalam hal ini sikap penerimaan atau penolakan dan tanggapan dari DPC 

PDIP Kota Malang terhadap kebijakan tersebut. 

e. Struktur birokrasi  

Struktur birokrasi atau struktur kepengurusan dari DPC PDIP Kota 

Malang berkaitan dengan pembagian tugas dan fungsi dari masing-

masing personil. 

f. Pengaruh Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik 

Dalam hal ini pengaruh lingkungan eksternal dalam pelaksanaan bantuan 

keuangan partai politik di Kota Malang 

2. Permasalahan yang dihadapi DPC PDIP Kota Malang dalam penerapan 

Permendagri nomor 77 Tahun 2014: 

a. Minimnya sosialisasi dari Bakesbangpol Kota Malang 

b. Pembatasan biaya operasional 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan 

dilaksanakan.16  Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan situasi 

sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar. Metode ini 

memberikan peneliti urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu 

penelitian. Adapun uraian dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.17 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai implementasi 

Permendagri nomor 77 tahun 2014 tentang tata cara penggunaan dana 

bantuan keuangan partai politik dengan fokus pada partai politik. Peneliti 

juga akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh partai politik 

dalam penerapan kemendagri tersebut dengan mengambil studi di Dewan 

Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Malang. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan 

sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung. Data tersebut dapat berupa 

data (catatan) penelitian dari hasil observasi dan data wawancara 
                                                         
16 Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Jakarta: PT 
Bumi Aksara. Hlm. 227 
17 Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 9 
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langsung dengan subyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari data observasi dan wawancara secara lansung dengan 

informan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dan DPC 

PDIP Kota Malang serta catatan lapang peneliti selama penelitian. 

Dalam proses observasi lapang, data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Peneliti melakukan wawancara pada SKPD dan pihak-pihak yang terkait 

dalam hal perencanaan maupun teknis terhadap implementasi 

Permendagari oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada umumnya berisi bukti, catatan atau laporan 

historis yang sudah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder merupakan data 

pendukung dari data primer, yang dapat berupa Peraturan Menteri, 

Peraturan Walikota, buku, koran dan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang 

diperoleh peneliti antara lain dari dokumen pemeriksaan oleh BPK 

terhadap keuangan partai politik, dokumen BAKESBANGPOL dan 

BPKAD, laporan pertanggungjawaban partai politik. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penilitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan 

metode pengumpulan yang akan diolah dan dianalisis dengan metode 

tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan 

dalam upaya memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang 

berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Istilah observasi 

diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat dan mencatat 

fenomena yang muncul. Observasi bertujuan untuk mendapat data 

tentang suatu masalah sehingga memperoleh pemahaman dan juga 

sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi yang 

diproleh sebelumnya.18 

Observasi dilakukan langsung di DPC Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan Kota Malang, Bakesbangpol Kota Malang dan BPKAD Kota 

Malang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

langsung  kepada peneiliti terkait perihal yang akan diteliti sehingga 

peneliti mengetahui secara mendalam tentang implementasi Permendagri  

nomor 77 tahun 2014 yang dilakukan oleh partai politik serta apasaja 

permasalahan yang dihadapi. 

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari 

informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu 

wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara 

18 Rahayu, I. Observasi dan Wawancara. 2004. Malang. Hlm 1 



16 
 

dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan 

secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.19 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawacara langsung, dilakukan dengan subyek yang telah ditetapkan 

untuk mendapat data dan informasi yang relevan. Adapun pihak-pihak 

yang dilakukan wawancara antara lain: DPC PDIP Kota Malang, 

Bakesbangpol Kota Malang, BPKAD Kota Malang. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya.20 Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan 

sebagai upaya untuk memperkuat data yang diperoleh dari informan di 

lapangan. Dokumen didapat dari instansi terkait dalam bentuk surat, arsip 

foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dipilih dengan sengaja untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian.21  Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1) Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Malang 

2) Kepala atau Kabid  Politik dan Hubungan antar Lembaga Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 

                                                         
19 Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 
Hlm. 163 
20 Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka 
Cipta. Hlm. 206 
21 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm. 96 
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3) Kabid atau bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Malang 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan kerja Pemerintah Kota 

Malang  yang meliputi beberapa SKPD/Instansi: 

1) Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Malang JL. R. Panji Soeroso, No. 5 

C, Kota Malang,  Jawa Timur 65126 

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 

Jl. Ahmad Yani No.98, Kota Malang, Jawa Timur 65125 

3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Jl Tugu No. 1, 

Kota Malang, Jawa Timur 65119 

6. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model 

interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiono mengemukakan tiga tahapan 

yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu 

(1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Adapun tahapan analisa menurut Miles dan Huberman adalah 

sebagai berikut:22 

1) Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan catatan lapang peneliti yang dilakukan di DPC PDIP Kota 

Malang dipilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan 

                                                         
22 Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 
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memberikan gambaran lebih jelas dalam memfokuskan pada hal-hal 

penting yang relevan sehingga akan mempermudah penyajian data.  

2) Penyajian Data menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang disajikan 

yakni data partai politik penerima bantuan keuangan di Kota Malang dan   

data permasalahan yang dihadapi oleh partai politik dalam penerapan 

Permendagri tersebut. 

3) Penarikan Kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Melalui penarikan kesimpulan, 

temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek tentang implementasi Permendagri nomor 77 Tahun 2014 yang 

sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti.  




