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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan maka perlu 

diuraikan beberapa batasan pengertian yang relevan sebagai dasar dalam 

melakukan pembahasan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka yang akan 

dijelaskan sebagai dasar dalam pembahasan adalah sebagai berikut: 

A. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai 

dari program, ke proyek dan ke kegiatan.23  

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan 

proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu 

kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada 

perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan 

konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan 

tersebut.24 Namun demikian, bukan berarti implementasi kebijakan terpisah 

                                                     
23 Nugroho, Rian. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex 
Media Komputindo. Hlm. 158 
24 Didik Fatkhur Rahman, Imam Hanafi, Minto Hadi. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Terpadu. FIA. Universitas Brawijaya. Malang 
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dengan formulasinya, melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat 

tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri.25 

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau 

kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya.26 Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan 

menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 

rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Mereka 

juga menyatakan pentingnya membedakan isi (content) kebijakan karena 

efektifitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung pada tipe dan isu 

kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi juga akan 

sangat berbeda.27 

 Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier, mengatakan bahwa:  

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha 

                                                     
25 Bakri, Masykuri. 2009. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam. Surabaya: 
Visipress Media. Hlm. 26 
26 Nawawi, Ismail. 2005. Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: 
CV Putra Media Nusantara. Hlm. 149 
27 Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung:  CV Pustaka Setia. Hlm. 240 
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untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 28 

 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi 

implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.  

1. Model Proses Implementasi Kebijakan 

Van Meter dan Van Horn menawarkan model dasar, model yang 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:  Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

                                                     
28 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 65 
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Model yang ditawarkan mempunyai 6 (enam) variabel yang 

membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja. Seperti yang 

diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan 

hubungan antara variabel-varihabel bebas dan variabel terikat mengenai 

kepentingan kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel 

– variabel bebas. Mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang 

tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat 

diuji secara empirik. Selain itu indikator-indikator yang memuaskan dapat 

dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Variabel-variabel yang 

dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn antara lain: 29 

1) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan kebijakan 

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-

faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van 

Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang 

krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator 

kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna dalam 

menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.  

2) Sumber-sumber kebijakan 

Disamping ukuran dasar dan tujuan kebijakan, yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah 

sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan 

perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 

                                                     
29 Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. 
Hlm. 158 
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Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain 

yang mendorong memperlancar implementasi yang efektif. Dalam 

praktik implementasi kebijakan, kita sering mendengar pejabat atau 

pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai biaya yang memadai 

untuk pembiayaan program-program yang telah direncanakan. Dengan 

demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor 

yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan 

dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja 

kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang 

besar kepada kejelasan ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang 

dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran dasar dan 

tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat 

mengetahui apa yang diharapkan dari tujuan dasar dan tujuan itu. 

Komunikasi di dalam dan diantara organisasi-organisasi merupakan suatu 

proses yang kompleks dan sulit. Menurut Van Meter dan Van Horn, 

implementasi yang berhasil seringkali membuahkan mekanisme-

mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan 

mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi (atasan) 

untuk mendorong pelaksana (pejabat bawahan) bertindak dalam suatu 

cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan 
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4) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak 

karakteristik badan-badan administratif yang telah memengaruhi 

pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan 

pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka 

pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi 

diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola 

hubungan yang telah terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model-

model ini terdiri dari ciri-ciri struktur dari organisasi dan atribut yang 

tidak formal dari personil mereka. Disamping itu perhatian juga perlu 

ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-

pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Van Meter dan Van 

Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh 

terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: 

a. Kompetensi dan ukuran staf atau badan 

b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit 

dan proses badan pelaksana 

c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara 

anggota legislatif dan eksekutif) 

d. Vitalitas suatu organisasi 

e. Tingkat komunikasi terbuka yang didefinisikan sebgai jaringan kerja 

komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat 
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kebebasan secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-

individu diluar organisasi 

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat 

keputusan atau pelaksana keputusan 

5) Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel 

selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak 

kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan 

pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat 

perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam 

mengidentifikasikan pengaruh variabel lingkungan pada hasil kebijakan 

sekalipun dampak dari faktor faktor ini pada implementasi keputusan 

kebijakan mendapat perhatian yang kecil. Namun, menurut Van Meter 

dan Van Horn faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam 

terhadap pencapaian badan pelaksana. 

6) Kecenderungan Pelaksana (implementors) 

Pengalaman-pengalaman subyektifitas individu memegang peran 

yang sangat besar. Van Meter dan Van Horn berpendapat, bahwa setiap 

komponen dan model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring 

melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan 

tersebut dihasilkan. Mereka mengidentifikasi tiga unsur tanggapan 

pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan 

mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi (komprehensi, 
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pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya 

(penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. 

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar 

dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi 

yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut 

secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi 

kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap 

kebijakan dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang 

peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan 

berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan 

persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan 

kebijakan. 

 

B. Partai Politik 

Partai  politik  dalam  dunia  perpolitikan,  khususnya  dalam  politik 

lokal  akan  mudah  dipahami  dengan  mengerti  terlebih  dahulu  definisi 

partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik.  

Pertama,  teori  kelembagaan  yang  melihat  ada  hubungan  antara parlemen 

awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat 

timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk  mengatasi  

krisis  yang ditimbulkan  dengan  perubahan  masyarakat secara  luas.  Ketiga,  

teori  pembangunan  yang  melihat  partai  politik sebagai  produk  modernisasi  

sosial  ekonomi.30 

                                                     
30 Ramlan Subakti, 2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo. Hlm. 113 
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Partai  politik  pertama  lahir  di  negara-negara  Eropa  Barat.  Dengan 

meluasnya  gagasan  bahwa  rakyat  merupakan  faktor  yang  perlu 

diperhitungkan  serta  diikutsertakan  dalam  proses  politik,  maka  partaipartai  

politik  telah  lahir  secara  spontan  dan berkembang  menjadi penghubung 

antara rakyat dan pemerintah. Partai  politik  terlahir  untuk  mewujudkan  

suatu  gagasan  bahwa  rakyat merupakan  faktor  yang  perlu  diikut  sertakan  

dalam  proses  politik. 

Melalui  partai  politik  inilah  rakyat  turut  berpartisipasi  dalam hal 

memperjuangkan  dan  menyalurkan  aspirasi-aspirasinya  atau kepentingan-

kepentingannya.  Dengan  demikian,  proses  artikulasi kepentingan tersalurkan 

melalui partai politik. Berangkat  dari  anggapan  bahwa  dengan  membentuk  

wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang  yang mempunyai 

pikiran  serupa  sehingga  pikiran  dan  orientasi  mereka  bisa 

dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar 

dalampembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan.31 

Definisi partai  politik telah  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  politik, 

diantaranya menurut  ahli  politik  Carl  J.  Friedrich Partai  politik  adalah  

sekelompok  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  serta  materiil.32 

Sedangkan Neumann mengemukaan definisi partai politik  merupakan   

organisasi  artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam 
                                                     
31 Budiarjo, Miriam. 2008.  Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 
403 
32 Ibid 
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masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian 

kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, 

dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda.33 

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 1  

ayat  1,  partai  politik  didefinisikan  sebagai  organisasi  yg  bersifat nasional  

dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara sukarela  

atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan  dan  

membela  kepentigan  politik  anggota,  masyarakat, bangsa  dan  negara,  serta  

mempelihara keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  

Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  

Tahun  1945.34 Dalam  perspektif kelembagaan, partai  politik  adalah  mata  

rantai  yang  menghubungkan antara  rakyat  dan  pemerintah.  Atau  dalam  

bahasa  lain,  partai  politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan 

pemerintah. 

Dari  berbagai  penjabaran  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  partai 

politik  merupakan  sebuah  organisasi  yang  dibentuk  berdasarkan kumpulan 

orang-orang  yang  memiliki  kesamaan  tujuan  untuk mendapatkan  sebuah 

kekuasaan  dalam  pemerintahan  dan  menjadi penghubung  antara  

masyarakat  sipil  dengan  pemerintah, yang memberikan informasi secara 

bottom up maupun top down. 

 

 

 
                                                     
33 Farhan Hamid, Ahmad. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara 
Kebangsaan. Jakarta: Kemitraan. Hlm. 6 
34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 1  ayat  1 
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a. Fungsi Partai Politik 

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan 

keuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan 

ideologi tertentu. Dalam Negara demokrasi partai politik mempunyai peran 

fundamental yakni menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah.35 

Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik 

demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut 

serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan oleh partai 

tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik 

oleh suatu diktatorial kelompok maupun oleh diktatorial individu. 

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik 

demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun tiga kegiatan itu meliputi 

seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan 

(legislatif/eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh 

maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. 

Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain dari partai politik:36 

1. Sosialisasi Politik 

Pertama, pelaksana sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan 

sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik 

para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para 

anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan 

politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung 

seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, 
                                                     
35 Junaidi, Veri dkk. 2011. Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek. Jakarta 
Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Hlm. 21 
36 Ramlan Subakti, op.cit. Hlm. 117 
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nonformal dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak 

dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga 

maupun dalam kehidupan masyarakat. Dengan sosialisasi politik, 

individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan 

nilai-nilai dari generasi sebelumnya.37  

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umunya dan pemerintahan 

pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai 

politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, 

atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan 

perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam 

sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari 

fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi 

rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab 

tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup 

sistem politik akan terancam. 

Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan 

mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat 

penting bagi kelangsungan sistem politik akan terancam. Rekrutmen 

37 Gaffar, Afan. 2006.  Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Hlm. 118 
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politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.38 

3. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum 

dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang 

dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, 

melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas 

pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan  mendukung atau menentang 

calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih 

wakil rakyat dalam pemilihan umum. Sifat dari partisipasi politik adalah 

sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.39 

Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka 

kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota 

masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran 

kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan 

wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem 

politik demokrasi dari pada dalam sistem totaliter karena dalam sistem 

politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga 

dari pada aktifitas mandiri. 

 

 

 
                                                     
38 Moh. Ilyas Rolis. 2012. Performance Partai Politik dalam Panggung Pilkada Jawa Timur. IAIN 
Sunan Ampel Surabaya. Hlm 65 
39 Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta:Indie Book Corner. Hlm. 97 
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4. Pemadu Kepentingan 

Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda 

bahkan acap kali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan 

barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu. Untuk menampung 

dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan 

bertentangan maka partai politik dibentuk.  

Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai 

kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai 

alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud 

dengan fungsi pemaduan kepentingan. 

Sebagaimana dikemukakan diatas, fungsi ini merupakan salah satu 

fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan 

kekuasaan. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. 

Karena dalam sistem politik totaliter, kepentingan dianggap seragam 

maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi 

pemaduan kepentingan.  

Pemaduan kepentingan dalam suatu sistem politik merupakan input 

yang disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini 

lembaga perwakilan rakyat, pemerintah, untuk diolah atau dikonversi 
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menjadi output dalam bentuk UU, kebijakan umum, dan lain-lain, hal ini 

yang dikenal dengan program partai.40 

5. Komunikasi Politik 

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai 

politik oleh pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada 

pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator 

politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan 

pemerintah kepada masyarakat sebagaiman diprankan oleh partai politik 

di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan 

berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya 

dilaksanakan oleh partai politik dalam sistem politik demokrasi. 

Komunikasi politik merupakan gejala yang membuat kepentingan-

kepentingan politik dapat disalurkan melalui media dan tindakan yang 

lebih tepat dan efektif.41 

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan 

begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari 

masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa 

sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah 

memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala kebijakan 

pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat 

diterjemahkan kedalam bahasa yang dipahami masyarakat. 

 

                                                     
40 Rohaniyah Efriza, Yoyoh. 2015. Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik. 
Malang: Intrans Publishing. Hlm. 371 
41 Soyomukti, Nurani. 2013. Komunikasi Politik: Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi 

Rakyat dan Penguasa. Malang: Intrans Publishing. Hlm. 22 
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6. Pengendalian Konflik 

Konflik yang dimaksud di sini dalam arti yang luas, mulai dari 

perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau 

kelompok dalam masyarakat. Dalam negara demokrasi, setiap warga 

negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan 

memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik 

merupakan gejala yang sukar dielakkan. 

Akan tetapi, tentu suatu sistem politik tidak hanya akan mentolerir 

konflik yang tidak menghancurkan dirinya sehingga permasalahannya 

bukan menghilangkan konflik itu, melainkan mengendalikan konflik 

melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam 

bentuk keputusan politik. 

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi 

untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak 

yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan 

kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa 

permaslahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk 

mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai 

penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi 

diantara para wakil rakyat yang berasal dari partai politik 

7. Kontrol Politik 

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, 

kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam 

pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. 
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Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolak 

ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. 

Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang 

dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai 

kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik 

yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang 

menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan 

pelaksanannya sejalan dengan tolak ukur tersebut. fungsi kontrol ini 

merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi 

untuk memperbaiki dan memperbaruhi dirinya secara terus-menerus. 

 

C. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang tata cara 

perhitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, 

penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan 

partai politik. Di dalam peraturan ini terdapat beberapa poin, yang 

diantaranya:42 

1. Bantuan keuangan  

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik 

yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

                                                     
42 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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Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah 

perolehan suara diberikan setiap tahun. 

2. Perhitungan Bantuan Keuangan 

Pemerintah  memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik 

tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR, Gubernur memberikan 

bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi  yang mendapatkan 

kursi di DPRD provinsi dan Bupati/ Walikota memberikan bantuan 

keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan 

kursi di DPRD kabupaten/kota. Besarnya bantuan keuangan 

penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu 

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

3. Besaran bantuan keuangan kepada partai untuk pemilu DPR  

Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil 

pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara. Untuk periode pemilu 

2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPR adalah 

jumlah bantuan APBN tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah 

perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPR periode 2009 

4. Besaran bantuan keuangan kepada partai untuk pemilu DPRD 

Provinsi 

Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil 

pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara. Untuk periode pemilu 

2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi 

adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah 

perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi periode 2009 
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5. Besaran bantuan keuangan kepada partai untuk pemilu DPRD 

Kabupaten/Kota 

Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil 

pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara. Untuk periode pemilu 

2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

Kabupaten/Kota adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi 

dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD 

Kabupaten/Kota periode 2009 

 

6. Prosedur pengajuan bantuan keuangan 

a. Pengurus partai politik tingkat kabupaten/ kota mengajukan surat 

permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota 

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 

oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya 

c. Surat permohonan yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsurat 

dan cap stempel partai politik serta melampirkan 2 (dua) rangkap 

kelengkapan administrasi berupa: 

1) Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan 

kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan 

lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP 

partai politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-

masing partai politik 

2) Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak 
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3) Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan 

suara partai politik hasil pemeilihan umum DPRD Kabupaten/Kota 

yang dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota 

4) Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan 

pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan 

5) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan 

mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang 

diterima untuk pendidikan politik 

6) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang 

bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya 

yang telah diperiksa oleh BPK 

7) Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan 

bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan 

anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang 

tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan 

lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik 

8) Surat permohonan tembusannya disampaikan kepada Komisi 

Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik kabupaten/kota  
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7. Verifikasi kelengkapan administrasi 

Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal (12) dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan 

permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten/kota. Tim 

verifikasi diketuai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota. 

Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota, 

Dinas/bagian keuangan kabupaten/kota, Bagian Hukum sekretariat 

kabupaten/kota, inspektorat kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum 

kabupaten/kota. Pembentukan tim verifikasi ditetapkan dengan keputusan 

Bupati/Walikota. Tim verifikasi tingkat kabupaten/kota menyampaikan 

berita acarahasil verifikasi partai politik tingkat kabupaten/kota kepada 

bupati/walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi 

permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan. 

8. Penyaluran bantuan keuangan 

Pejabat  pengelola  keuangan  daerah  kabupaten/kota  atas  

persetujuan bupati/walikota  menyalurkan  bantuan  keuangan  ke  rekening  

kas umum  Partai  Politik  tingkat  kabupaten/kota  dengan  melampirkan 

berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Ketua partai politik 

tingkat kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan 

keuangan yang disalurkan kepada bupati/walikota melalui pejabat pengelola 

keuangan daerah kabupaten/kota 
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9. Penggunaan bantuan keuangan 

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang 

kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. 

Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran 

bantuan yang diterima. Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan 

politik.  

Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif sarasehan dan 

workshop. Sedangkan kegiatan operasional sekretariat partai politik 

berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, 

pemeliharaan data dan arsip dan pemeliharaan peralatan kantor. 

10. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan 

Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBN 

atau APBD. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari rekapitulasi realisasi 

penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi 

belanja dan bantuan keuangan partai perkegiatan.  

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN atau 

APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan 

pertanggungjawaban disampaikan oleh ketua partai politik tingkat 
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kabupaten/kota kepada bupati/walikota. Partai politik yang melanggar 

ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan 

keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai 

laporan diterima oleh bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. 

 

 




