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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam mencari 

informasi yang masih relevan terhadap objek masalah penelitian saat ini.Peneliti 

melakukan penelitian dengan studi kasus tentang Strategi Partai Nasional Demokrat 

(NASDEM) dalam Perolehan Suara Generasi Millenial Pada Pemilihan Legislatif 

2019 di Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian 

terdahulu, peneliti menemukan beberapa informasi yang relevan yaitu : 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian 

Perbandingan 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Strategi Pemenangan 

Partai Nasional 

Demokrat Pada 

pemilu Legeslatif 

2014 di Kabupaten 

Pasuruan (Studi pada 

DPD Partai Nasional 

Demokrat Kabupaten 

Pasuruan).  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Strategi Internal merupakan 

strategi yang dilakukan 

partai Nasional Demokrat 

secara berkelanjutan atau 

terus menerus yang 

menyangkut kekuatan dan 

kelemahan yang dilakukan 

dengan penggalangan dana, 

pemberdayaan anggota dan 

kaderisasi serta menyiapkan 

calon yang berkualitas dan 

mempunyai reputasi yang 

baik yang akan dicalonkan 

dalam pemilu yang meliputi 

Strategi pencalegan yang 

dilakukan dengan 

menampilkan figus caleg 

baru, Staregi 

kaderisasi.Strategi Eskternal 

Persamaan 

Pada studi kasus yang 

terjadi pada strategi 

partai nasdem dalam 

perolehan suara peneliti 

terdahulu dengan 

merekrut kader serta 

menyiapkan calon yang 

berkualitas dan 

mempunyai reputasi 

yang baik yang akan 

dicalonkan dalam 

pemilu yang 

menampilkan figure 

caleg baru. 

Perbedaan 

Perbedaan dalam studi 

kasus peneliti terdahulu 

yaitu adanya 

Pengidentifikasian 

dilakukan dengan 
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merupakan strategi yang 

digunakan Partai Nasional 

Demokrat pada saat 

menjelang pemilihan 

legislatif 2014 yang 

ditujukan kepada pihak-

pihak yang berada diluar 

partai misalnya mengangkat 

isu-isu yang berkembang 

dalam masyarakat dan 

kemuadian dijadikan 

kepentingan politik, 

penggalangan dan 

mobilisasi massa, analisis 

kekuatan dan kelemahan 

pesaing dan lain-lain 

meliputi Strategi 

Ketokohan, Staregi 

Mobilisasi Massa dan 

Staregi Memetakan 

karakteristik pemilih. Oleh 

Achmad Faiz Mukhorrobin, 

2016 

mengelompokkan 

pemilih menjadi tiga 

diantaranya (1) 

konstituen, adalah 

kelompok masyarakat 

yang mewakili dan 

memiliki kedekatan 

dengan suatu partai 

politik; (2) nonpartisan, 

adalah massa 

mengambang yang 

masih belum 

memutuskan partai 

politik apa yang akan 

mereka dukung; (3) 

pendukung atau 

konstituen partai politik 

lain 

1 Strategi Pemenangan 

Partai Nasional 

Demokrat Pada 

pemilu Legeslatif 

2014 di Kabupaten 

Pasuruan (Studi pada 

DPD Partai Nasional 

Demokrat Kabupaten 

Pasuruan).  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Strategi Internal merupakan 

strategi yang dilakukan 

partai Nasional Demokrat 

secara berkelanjutan atau 

terus menerus yang 

menyangkut kekuatan dan 

kelemahan yang dilakukan 

dengan penggalangan dana, 

pemberdayaan anggota dan 

kaderisasi serta menyiapkan 

calon yang berkualitas dan 

mempunyai reputasi yang 

baik yang akan dicalonkan 

dalam pemilu yang meliputi 

Strategi pencalegan yang 

dilakukan dengan 

menampilkan figus caleg 

baru, Staregi 

kaderisasi.Strategi Eskternal 

Persamaan 

Pada studi kasus yang 

terjadi pada strategi 

partai nasdem dalam 

perolehan suara peneliti 

terdahulu dengan 

merekrut kader serta 

menyiapkan calon yang 

berkualitas dan 

mempunyai reputasi 

yang baik yang akan 

dicalonkan dalam 

pemilu yang 

menampilkan figure 

caleg baru. 

Perbedaan 

Perbedaan dalam studi 

kasus peneliti terdahulu 

yaitu adanya 

Pengidentifikasian 

dilakukan dengan 
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merupakan strategi yang 

digunakan Partai Nasional 

Demokrat pada saat 

menjelang pemilihan 

legislatif 2014 yang 

ditujukan kepada pihak-

pihak yang berada diluar 

partai misalnya mengangkat 

isu-isu yang berkembang 

dalam masyarakat dan 

kemuadian dijadikan 

kepentingan politik, 

penggalangan dan 

mobilisasi massa, analisis 

kekuatan dan kelemahan 

pesaing dan lain-lain 

meliputi Strategi 

Ketokohan, Staregi 

Mobilisasi Massa dan 

Staregi Memetakan 

karakteristik pemilih. Oleh 

Achmad Faiz Mukhorrobin, 

2016 

mengelompokkan 

pemilih menjadi tiga 

diantaranya (1) 

konstituen, adalah 

kelompok masyarakat 

yang mewakili dan 

memiliki kedekatan 

dengan suatu partai 

politik; (2) nonpartisan, 

adalah massa 

mengambang yang 

masih belum 

memutuskan partai 

politik apa yang akan 

mereka dukung; (3) 

pendukung atau 

konstituen partai politik 

lain 

2 Strategi Partai 

Kebngkitan Bangsa 

(PKB) Kota Tarakan 

Dalam Meningkatkan 

Dukungan Pemilih 

Pada Pemilihan 

Umum Legislatif 

2014 
 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

Strategi PKB untuk 

meningkatkan dukungan 

pemilih dalam Pemilu 2014 

di Kota terdiri dari: (a) 

Strategi umum, sebagai 

bentuk memahami 

pemahaman tokoh NU 

bahwa PKB adalah NU, 

menciptakan pendekatan 

pribadi dalam bentuk 

kunjungan dari pintu ke 

pintu, dan kegiatan yang 

diselenggarakan sosial 

keagamaan seperti 

membaca, tahlillan, 

membantu lulus terkena 

bencana, kebebasan 

berbicara. Strategi-strategi 

umum ini termasuk tingkat 

Persamaan  

Pada studi kasus stretegi 

partai Kebangkitan 

Bangsa dalam 

meningkatkan dukungan 

pemilih peneliti 

terdahulu dengan adanya 

kaderisasi di partai dan 

menampilkan figur caleg 

muda dan strategi 

menggunakan promosi 

politik yang terlibat 

adalah pemasaran 

produk politik PKB dan 

kandidat mereka. 

Perbedaan  

Perbedaan dalam studi 

kasus peneliti terdahulu 

yaitu dengan strategi 

dalam bentuk 

menyatukan persepsi 
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strategi enterprice. (b) 

Strategi khusus yang 

digunakan oleh Tarakan 

PKB adalah regenerasi saksi 

berdasarkan TPS, peran 

semua badan otonom, dan 

presentasi kandidat muda. 

Strategi umum ini 

mencakup tingkat strategi 

perusahaan dan bisnis. (c) 

Strategi pemasaran politik 

yang diadopsi, yaitu 

pemasaran produk politik 

PKB dan para kandidat 

diterapkan pada strategi 

umum pengorganisasian 

kegiatan sosial keagamaan. 

tokoh-tokoh masyarakat 

dengan memfokuskan 

tokoh NU bahwa PKB 

adalah NU dan 

melakukan pendekatan 

personal dalam 

menyelenggarakan 

kegiataan sosial 

keagamaan. 

3 Proses Politik 

Perekrutan Calon 

Anggota Legislatif 

Periode Tahun 2014-

2019 (Dewan 

Pimpinan Cabang 

Partai Gerindra 

Kabupaten Jombang) 

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan juga bisa 

menyarankan menerapkan 

proses politik membutuhkan 

waktu calon harus 

memprioritaskan: (1). 

Dalam proses merekrut 

anggota partai, mereka 

harus memprioritaskan 

kualitas individu daripada 

kandidat karena anggota 

akan melaksanakan visi dan 

misi partai dan dalam 

persiapan untuk regenerasi 

partai. (2) Proses politik 

dalam merekrut dan 

memilih legislatif partai 

juga harus memprioritaskan 

kualitas dan potensi, 

terutama bagi kader yang 

telah lama melayani karena 

mereka memiliki tingkat 

kedewasaan untuk 

melaksanakan visi dan misi 

partai dalam pemerintahan 

Persamaan  

Pada studi kasus Proses 

politik perekrutan calon 

anggota legislatif 

periode Tahun 2014-

2019 peneliti terdahulu 

dengan medepankan 

kualitas individu calon 

anggota legislatif karena 

nanti calon tersebut yang 

menjalankan visi dan 

misi partai kedepannya  

Perbedaan  

Perbedaandalam studi 

kasus peneliti terdahulu 

yaitu medepankan Kader 

aktif telah lama berpartai 

karena mereka memiliki 

tingkat kedewasaan 

menjalankan partai 

4 Strategi Partai Politik 

Dlam Pemenangan 

hasil penelitian dan analisis 

data tentang strategi partai 
Persamaan  

Pada studi kasus strategi 
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Pemilu Legislatif 

2014 (Studi pada 

DPC PPP Kabupaten 

Sumenep) 

politik untuk memenangkan 

pemilihan legislatif 2014 

yang digunakan oleh DPP 

PPP Kabupaten Sumenep. 

Menggunakan campuran 

strategi modern dan 

tradisional. Strategi modern 

yang digunakan adalah 

strategi pemasaran politik 

pertama, yang merupakan 

pemisahan atau pemetaan 

untuk menentukan kekuatan 

lawan dan kekuatan PPP, 

setelah dipetakan, dan 

kemudian menentukan 

target pemilih yang masuk 

dari pemilih tradisional, 

pemilih rasional hingga 

pemilih pemilih. Kedua, 

adalah posisi politik untuk 

menempatkan citra atau 

citra partai di publik 

sehingga publik dapat 

berbeda dari partai lain, tiga 

produk untuk dijual ke 

publik. Keempat, promosi 

untuk memperkenalkan dan 

menjual produk atau 

kandidat biasanya dilakukan 

dalam kampanye. Strategi 

tradisional adalah 

melibatkan burung beo dan 

membuat pendekatan 

keluarga. 

partai politik dalam 

pemenangan pemilu 

legislatif 2014 peneliti 

terdahulu menggunakan 

marketing politik atau 

promosi politik calon 

legislatif dan partainya 

dimana strategi ini 

menggunakan stretegi 

pemetaan dilakukan 

untuk menemukan 

perbandingan antara 

kekuatan musuh dan 

kekuatan mereka partai 

itu sendiri. 

Perbedaan  

Pada studi kasus peneliti 

terdahulu menggunakan 

strategi tradisional yang 

melibatkan tokoh 

masyarakat para kiai dan 

ulama-ulama dan pada 

studi kasus penulis 

dengan melibatkan anak 

muda untuk mengetahui 

aspirasi yang diperlukan 

kedepannya 
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2.1.Kajian teori  

2.1.1 Strategi 

2.2.1.1 Pengertian Strategi 

Strategi memainkan peran penting dalam organisasi dalam mencapai 

tujuannya dan mencapai visi dan misi organisasi, seperti yang dijelaskan dalam 

strategi Hadari Nawawi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam 

segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang 

lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan 

dibidang manajemen, kata strategi yang biasa di gunakan organisasi profit dan non 

profit, sering digabungkan dengan perencanaan strategi maupun manajemen 

strategi.
33

 

“ Strategi berasal dari bahasa yunani yang berarti stratēgos, yang diartikan sebagai 

keseluruhan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh sebuah organisasi untuk mencapai 

sasaran dan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dibutuhkan 

pengambilan keputusan strategis. Menurut Hunger strategi adalah rumusan 

perencanaan komperhensif tentang bagaimana organisasi mencapai misi dan 

tujuannya” 
34

 

 

Konsep strategi oleh Independen Vancil, 22, dinyatakan konseptualisasi atau 

dilakukan oleh organisasi lain yang dianggap meliputi: 

a. Tujuan atau sasaran jangka panjang organisasi. 

b. Pembatasan dan kebijakan luar biasa ditetapkan oleh pemimpin sendiri atau 

yang diterima dari atasannya, yang membatasi ruang lingkup kegiatan dalam 

organisasi. 

                                                           
33

 Hadari Nawawi, Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di 

BidangPendidikan, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hal.148 
34

 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia,(Jakarta : CV. Rajawali, 1985) h. 13 
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c. Rencana dan target kelompok jangka pendek diharapkan dapat berkontribusi 

pada pencapaian tujuan organisasi.
35

 

2.2.1.2 Strategi Partai Politik  

Strategi Partai politik merupakan teknik atau cara – cara yang dipergunakan 

untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, suatu strategi memuat serangkaian 

petunjuk yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan 

mengarahkannya kepada visi.
36

 Tujuan strategi partai politik  memenangkan pemilu, 

dengan sengaja melihat potensi eksternal partai yang ditimbulkan oleh lingkungan 

diluar partai itu sendiri yang harus dipahami sebagai suatu yang universal dan kondisi 

internal partai sepenuhnya akan tetap dibawah kendali pengurus partai. 

“Menurut David Horowitz, Art Of Political War memiliki enam prinsip; (1) 

Politik adalah perang dengan peralatan lain; (2) politik adalah perang 

merebutkan posisi; (3) dalam politik yang menang biasanya adalah sang 

aggressor; (4) posisi didefenisikan dengan kekuatan dan harapan; (5) senjata 

politik adalah simbol ketakutan dan harapan; dan (6) kemenangan selalu 

berada di pihak rakyat”. 

 

Manajemen politik adalah sebuah seni dan keterampilan tentang perebutan kekuasaan 

dan alatnya bukanlah mainan anak-anak, dan instrumennya yang disebut dengan 

ketakutan dan harapan bisa berupa senjata tajam.
37

 

 

 

 

                                                           
35

Tjahya Supriatna, Ibid, hal. 6 

36
Muhammad Mahsun, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogjakarta: BPFE Yogjakarta, Hal 3 

37
Pito, TA. 2006. Mengenal Teori‐Teori Politik. Bandung: Penerbit Nuansa  Hal 197 
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Pada strategi partai politik terdapat berbagai strategi politik untuk 

mensukseskan strategi tersebut diantaranya : 

a. Pemasaran Politik 

Pemasaran politik didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran 

dalam  kampanye politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-

prosedur, dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi manajemen 

kampanye oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok 

tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik terhadap ideologi 

mereka.
38

 

“Pemasaran politik menurut Canggara adalah sebuah konsep baru yang belum 

begitu lama dikenal dalam kegiatan politik.ia merupakan konsep yang 

diintroduksi dari penyebaran ide-ide dibidang pembangunan dengan meniru 

cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran 

penyandaran, sikap, dan perubahan perilaku umtuk menerima hal-hal baru”
39

. 

 

b.Kampanye 

Kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang bisa didramatisasi.Kampanye 

menurut Kolter dan Roberto  

“ialah sebuah upaya yang dikelola oleh suatu kelompok (agen perubahan) 

yang ditunjukan untuk mensuasi target sasaran agar bisa menerima, 

memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Oleh karena 

itu, Richard A. Joslyn dan Swanson melukiskan kampanye politik tidak ada 

bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor 

politik.”
40

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

Canggara, Hafied.2009. Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm.278  
39

Canggara, Hafied.Ibid. Hlm.277 
40

Canggara, Hafied.Op.cit. Hlm.284 
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c. Iklan Politik  

Iklan politik didefinisikan iklan politik mengacu pada pembelian dan penggunaan 

ruang iklan, dibayar dengan harga komersil, untuk mengirimkan pesan politik ke 

khalayak ramai. 

“Bolland mendefinisakan iklan sebagai bentuk pembayaran yang dilakukan 

untuk mebeli tempat atau ruang dalam menyampaikan pesan-pesan lembaga 

atau institusi dalam media.Media yang biasa digunakan iklan bioskop, 

billboard (baliho), surat kabar, radio, dan televise. Melalui iklan para calon 

atau kandidat bisa mengomunikasikan pesan-pesan, ide, program kepada 

calon para pemilih. Nimmo mengatakan calon mestinya menawarkan diri 

dalam merek yang berbeda, tetapi dalam produk yang sama.”
41

 

 

2.2.2 Partai Politik  

Pengertian partai politik cukup banyak sarjana telah mengemukakan 

pendapatnya, antara lain sebagai berikut : 

“Menurut Carr partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk 

mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.Menurut Nimmo 

Partai Politik adalah koalisi kepentingan yang cukup stabil dan sering 

bertentangan, yang diorganisir untuk memobalisasi dukungan dalam 

pemilihan kompetitif untuk mengendalikan pembuatan kebijakan. Dan 

menurut Ranney partai politik adalah organisasi yang mensponsori kandidat 

untuk jabaran politik dengan nama organisasi.”
42

 

 

“Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Budiardjo bahwa 

partai politik adalah suatu kelompok yang terkelola yang anggota-anggotanya 

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

ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik 

dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

umum”
43

.   

 

Dari berbagai pengertian partai politik yang telah dikemukakan, ada tiga 

prinsip dasar partai politik, yakni sebagai berikut : 

                                                           
41

Canggara, Hafied. Op cit. hlm.345 
42

Canggara, Hafied.Loc cit.hlm.208 
43

Canggara, Hafied.Loc cit.hlm.209 
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a. Partai politik sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai 

kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk 

atas dasar koalisi didalamnya terdapat faksi-faksi  

b.Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi-institusi yang eksis, 

dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina 

dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, 

sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya 

adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil 

bagian dalam pemilu. Mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan 

dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. 

c. Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making).Partai politik juga 

berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. 

Partai politik juga mendukung secara konkret para calon yang mereka 

ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
44

 

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil 

dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap 

pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, 

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta 

materil.”
45

 

 

2.2.2.1 Syarat Pembentukan Partai Politik 

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-

undang No.2 tahun 2008 tetntang partai politik, Pasal 2 dinyatakan bahwa syarat 

pembentukan partai poltik di Indonesia adalah sebagai berikut : 

                                                           
44

Canggara, Hafied.Loc cit.hlm.209 
45

Budiardjo, Miriam,2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.hlm.404 
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1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) 

orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 

atau sudah menikah dari setiap provinsi. 

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan 

oleh paling sedikit 50 (lima puluh)orang pendiri yang mewakili 

seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. 

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai 

anggota Partai Politik lain. 

2. Pendirian dan pembentukan Partai politik sbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan 

perempuan  

3. Akta notaris sebagamaina dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD 

dan ARTsertakepengurusan Partai politik tingkat pusat . 

4. AD sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit : 

a. prinsip dan karakteristik partai politik; 

b. visi dan misi Partai Politik; 

c. nama, simbol, dan tanda tangan partai politik; 

d. maksud dan fungsi partai politik; 

e. pengorganisasian, domisili, dan pengambilan keputusan; 

f. Manajemen Partai Politik; 

g. mekanisme rekrutmen partai politik dan kantor politik; 

h. sistem regenerasi; 

saya mekanisme untuk menghilangkan anggota partai politik; 
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j. Aturan dan keputusan Partai Politik; 

k. pendidikan politik; 

l. Keuangan partai politik; dan 

m. mekanisme untuk menyelesaikan konflik internal oleh partai politik. 

5. Manajemen politik partai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus disiapkan dengan memasukkan paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari perwakilan perempuan.”
46

 

2.2.2.2 Tujuan Partai Politik  

Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita masional bangsa 

Indonesia .dan tujuan partai politik sebagai sarana sosialiasi partai politik. 

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush 

“sosialiasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat 

tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak 

menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.”
47

 

 

Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

a. Menjaga dan melihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan 

c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

                                                           
46

Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No.2 tahun 2008 tetntang partai 
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Tujuan khusus partai politik Indonesia : 

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 

b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.
48

 

2.2.2.3 Keanggotaan Partai Politik 

Keanggotaan partai biasanya dilakukan secara formal.Dalam setiap partai ada 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur keanggotaan 

partai.Seseorang yang ingin melamar menjadi anggota partai disyaratkan mengisi 

formulir keanggotaan. Setelah melalui proses pertimbangan, partai dapat menerima 

atau menolak lamaran itu. Seseorang yang telah diterima menjadi anggota partai 

dikenakan uang iuran yang dibayar pertahun.Penerimaan anggota kadang disertai 

dengan pengambilan sumpah untuk mendukung prinsip perjuangan partai dan 

mendukung calon yang diajukan oleh partai. Partai juga memiliki hak untuk 

memberhentikan dan memecat anggota, karena melakukan pelanggaran terhadap 

prinsip perjuangan partai, ataukah membelok untuk mendukung calon yang diajukan 

oleh partai lain.  

Keanggotan partai politik harus adanya komunikasi politik antara anggota 

keanggotan lainnya sebagaimana dimaksud oleh Sigmund Neumann ; 
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“Dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan 

perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi 

sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan 

aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.”
49

 

Ada beberapa alasan sehingga orang berusaha menjadi anggota partai, antara 

lain sebagai berikut : 

a. Melalui partai dia dapat melakukan kontak sosial dengan benyak orang, 

karena partai merupakan representasi dari kumpulan banyak orang. 

b. Ingin mendapatkan perlindungan dan hak-hak istimewa melalui parpol 

dalam bentuk aktualisasi diri, misalnya menduduki jabatan dalam partai 

atau menjadi calon terpilih. 

c. Ingin memperoleh pendapatan dengan menduduki jabatan seperti Menteri, 

DPR dan DPD.  

d. Kesempatan meniti karier ke jenjang yang lebih tinggi. 

e. Untuk memperjuangkan ideologi
50

 

2.2.2.4 Sistem Kepartaian 

 Sistem kepartaian merupakan sistem yang diberlakukan oleh Negara, baik 

yang memakai sistem pemerintahan autoraksi. 

“Menurut Maurice Duverger sistem kepartaian perlu analisis ini ditambah 

dengan meneliti perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem yaitu 

bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan 

unsur-unsur lain dari sistem itu analisis semacam ini yang dinamakan “sistem 

kepartaian”.
51

 

 

Partai massa mengandalkan jumlah anggota yang besar, dan biasanya terdiri 

banyak kelompok bergabung di bawah payung partai, seperti Golkar. Partai kader 
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lebih memilih prioritas organisasi dan disiplin anggotanya. Partai dilindungi, 

memiliki organisasi nasional, disiplin dan tidak peduli dengan aturan. pemilihan 

umum. Oleh karena itu, kegiatan tersebut hanya muncul dalam menghadapi 

pemilihan umum. Bagaimana Demokrat dan Republik di AS ideologi memiliki 

pandangan hidup yang dibuka melalui kongres atau musyawarah nasional, menjadi 

anggota partai melalui kongres atau musyawarah nasional. Anggota partai yang 

diterima melalui saringan, ketika mereka adalah pemimpin partai mereka harus 

melalui proses kader dari bawah, misalnya Partai Komunis, Partai Sosialis dan 

PartaiFascisme.
52

 

2.2.2.5 Aktivitas Partai  

 Prinsip dasar aktivitas partai ialah memilih calon untuk duduk di parlemen, 

senat dan memilih calon untuk jabatan eksekutif seperti presiden dan wakil presiden, 

gubernur dan kepala daerah/ walikota.Didalam memilih dan menentukan calon, partai 

seringkali dalam posisi krusial, meski partai memiliki kewenangan terhadap hal 

tersebut.Fadilah Putra menjelaskan bahwa 

“Aktivitas utama partai politik adalah proses mencari anggota partai politik 

yang berbakat untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan 

untuk menduduki jabatan di legislatif maupun eksekutif, baik ditingkat daerah 

maupun ditingkat pusat. Upaya ini dilakukan dengan sadar oleh pengurus 

organisasi politik dalam rangka mengembangkan organisasi kearah yang 

lebihbaik dan bermartabat.”
53

 

 

Dalam penentuan calon, biasanya partai melihat dari suara polling sejauhmana 

calon itu dapat diterima oleh para pemilih serta dedikasi calon terhadap partai melalui 
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pengabdian dan pengalaman yang diberikan kepada partai.Oleh karena itu, biasanya 

yang mendapatkan prioritas dalam pencalonan partai adalah para aktivis partai itu 

sendiri. 

 Seorang calon biasanya didasarkan atas pertimbangan ketokohan.Ketokohan 

ini diperoleh menurut kredibilitas, yakni sejauhmana calon yang bersangkutan 

memiliki reputasi.Reputasi bisa diperoleh karena adanya kompetensi dan 

popularitas.Kompetensi adalah keahlian yang dimiliki seorang yang ingin dicalonkan. 

Misalnya pendidikannya, peranannya dalam masyarakat, apakah ia sebagai ulama, 

pendidik/cendekiawan, pengusaha, atau birokrat, sedangkan popularitas bisa 

diperoleh karena kompetensi itu tadi.
54

 

2.2.3 Rekruitmen Partai Politik 

Rekruitmen partai politik menurut para ahli sebagai berikut : 

“Menurut Noe dan Lester, rekruitmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau 

aktifitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari 

tenaga kerja yang potensial. Ramlan Surbakti, bahwa rekruitmen politik 

mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada 

umumnya dan pemerintah pada khususnya.”
55

 

 

Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekruitmen terutama 

dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekruitmen yang dilakukan partai politik 

tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan 

mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan 

politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan. Menurut Suharno 

menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-
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lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-

orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.
56

 

Rekruitmen partai politik merupakan suatu proses untuk mencari dan 

menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai 

politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekruitmen lebih 

dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu 

Politik” yang menyebutkan bahwa “proses mencari dan mengajak orang yang 

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.
57

 

“Pengertian rekruitmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami 

Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah sekelompok orang untuk 

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan 

pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang 

yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan 

menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”
58

 

2.2.3.1 Rekruitmen partai politik sebagai sarana politik 

Proses politik merupakan pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam 

mengatur hubungan antara satu sama lain. Proses dalam setiap sistem dapat 

dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta 

aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah 

menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial.Adapun proses dan mekanisme rekrutmen politik partai yang 

dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah:  
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“proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup adalah 

suatu sistem pengrekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) 

sifat terbuka adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka”
59

 

Rekruitmen partai politik dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan 

partai baik secara terbuka maupun tertutup.Setiap sistem politik memiliki sistem atau 

prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok merekrut orang-orang yang 

memiliki kemampuan atau bakat yang diperlukan untuk posisi politik. Setiap pihak 

juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Sistem rekrutmen politik menurut Rush 

dan Althoff dibagi menjadi dua cara. Rekrutmen terbuka pertama adalah untuk 

menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara 

untuk bersaing dalam proses seleksi. Fundamental evaluasi dilakukan melalui proses 

dengan kondisi yang telah ditentukan melalui tujuan rasional obyektif. Di mana-mana 

orang diterapkan kondisi untuk mengisi posisi-posisi politik ditentukan oleh orang-

orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kompetisi. Kedua, 

perekrutan ditutup sebagai kesempatan untuk memasuki politik kantor tidak berarti 

bahwa setiap warga negara berarti hanya sedikit orang yang bisa hidup dalam posisi 

politik.
60

 

2.2.3.2 Fungsi rekruitmen politik 

Fungsi rekruitmen politik ini berkaitan erat dengan masalah seleksi 

kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang 

lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang 
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berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang 

mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai 

kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan 

mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan 

nasional.
61

 

2.2.4 Generasi millennial 

Millenial adalah istilah chrohort dalam demografi, kata yang berarti pengikut 

atau kelompok. Saat ini ada empat komunitas demografis utama, yaitu Baby Boomers 

(lahir 1946-1964), Gen-X (lahir 1965-1980), Millenial (lahir 1981-2000), dan Gen-Z 

(lahir 2001- saat ini). Dalam literatur lain,  

“Menurut Absher dan Amidjaya bahwa generasi millennial merupakan 

generasi yang lahirnya berkisar antara 1982 sampai dengan 2002, selisih yang 

tidak terlalu signifikan”
62

 

 

Generasi millennial saat ini adalah mereka yang berusia 17-36 tahun, mereka 

sekarang dikenal sebagai mahasiswa dan orang tua muda. Akses mudah ke media 

sosial  mencari informasi atau mencari berita dimasyarakat dalam aspek pendidikan, 

kesehatan hingga politik. sebenarnya lebih cocok untuk ditafsirkan sebagai peralatan, 

memungkinkan generasi millennial diketahui generasi yang hidup selalu berhubungan 

dengan orang-orang yang bernama mengandung unsur teknologi informasi. Jadi, 

seperti halnya semua jenis peralatan ini, ia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. 
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Dengan demikian, memeriksa dan menerapkan pemikiran kritis filosofis berdasarkan 

itu adalah salah satu tawaran terbaru untuk generasi millennial sebagai pemburu 

godaan efek globalisasi, terutama untuk melawan permasalahan khususnya ditengah 

masyarakat. Generasi millennial memiliki kelebihan tersendiri, menurut pendapat dari 

Mellisa yang menyatakan bahwa 

“Tidak seperti generasi pendahulunya yang cenderung kaku menghadapi 

perubahan, generasi millenial justru lebih fleksibel. Keunggulan generasi 

millennial ini malah membuatnya mudah beradaptasi dengan perubahan yang 

sifatnya positif, karena pada dasarnya generasi millennial menyukai tantangan 

baru ketika menyelesaikan pekerjaan”
63

 

Menurut data BPS rilis yang tahun 2019, jumlah millennial di Indonesia pada 

tahun 2019 sebanyak sekitar 33% dari total populasi di Indonesia, jumlah penduduk 

millennial tahun 2015 sampai 83 juta orang. Pada tahun 2020, proporsi millennial 

akan mencapai 34%, yang akan berkisar dari 20 hingga 40 tahun. Tahun ini, generasi 

millennial akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena populasi 

Gen-X dan Baby Boomers menurun. 

jadi, ada bonus demografis. Penduduk millennial terbanyak di Jawa, yang 

dihitung pada tahun 2019 adalah 47 juta orang
64

. 

2.2.4.1 Generasi Millennial dalam Politik 

Generasi millennial ini tidak hanya unggul dalam teknologi dan sains, 

sehingga kaum muda saat ini telah menjadi arus utama di bidang sosial dan politik. 

Di era globalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika teknologi berbasis digital 
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berevolusi, millennial rentan terhadap efek negatif dari media sosial, tetapi di sisi 

lain, generasi muda ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim politik 

Indonesia; aktif, meneliti, dan berpikir inovatif tentang organisasi, memiliki 

optimisme dan kemauan untuk bekerja secara kompetitif, terbuka, dan 

fleksibel.Selanjutnya Mellisa yang menyatakan bahwa 

“Generasi millennial memilik peluang untuk mengubah peta perpolitikan 

sIndonesia dengan memperkenalkan partai-partai baru yang didirikan 

berdasarkan nilai-nilai millennial, namun yang menjadi pertanyaan adalah 

seberapa banyak generasi milennial yang mau peduli dengan perpolitikan di 

Indonesia”
65

 

Dalam dunia sosial politik generasi millennial juga mempunyai dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh media sosial contohnyaTimur Tengah dikenal sebagai 

Arabian Spirin, misalnya, dari mobilitas hingga Facebook oleh kaum muda. Namun, 

di Amerika, keberhasilan Barrack Obama dalam pemilihan presiden memenangkan 

66% suara dan John McCain hanya menerima 23% suara yang diberikan langsung 

oleh generasi muda di usia 30-an. Di Jakarta, generasi milenial mengalami perubahan 

iklim politik yang signifikan. 

Menjelang pemilihan umum 2019, penggemar kantor gubernur DKI Jakarta 

mulai mengisi media massa.Sebuah fenomena menarik yang telah menjadi subjek 

liputan media adalah peran generasi millennial yang menyediakan jaringan demokrasi 

berbasis media dan komunitas online dengan kebebasan informasi dan teknologi.
66
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2.2.4.2 Fungsi Generasi Millennial 

Demokrasi dalam sistem politik Indonesia merupakan sebuah keniscayaan 

yang menjadi pilihan sistem politik moderen, yang tentunya memberikan harapan 

besar bisa membawa masyarakatnya lebih sejahtera. Ruang kehidupan partai politik 

telah terbuka sejak masa Orde Lama dengan memberikan ruang kehidupan multi 

partai. Kemudian terjadinya pembatasan kehidupan kepartaian di masa Demokrasi 

terpimpin pada masa Orde Baru yang ditandai dengan pengecilan ruang gerak partai 

dengan hadirnya generasi millennial berharap bisa membantu masalah perwakilan 

(Representasi) dalam dunia politik didalam pemerintahan. Menurut pendapat Retnayu 

Prasetyanti yang menyatakan bahwa 

“Di tengah pandangan bahwa generasi millennial adalah generasi apatis 

terhadap politik, dunia justru sedang mengalami naik daunnya politik anak 

muda atau politik millennial terlepas dari apapun pandangan politik yang 

mereka yakini, Indonesia juga salah satunya negara yang mulai mengusung 

politik millennial”
67

 

Dengan menyangkut peran anggota parlemen generasi millennial sebagai 

pengemban "mandat" Perwakilan (Representaion) adalah konsep bahwa seorang atau 

suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak 

atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Generasi millennial ini anggota legislatif 

pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan 

yang bersifat politik (political representation).
68
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2.2.5 Pemilihan Legislatif 

 Dikebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum legislatif dianggap 

lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu.Hasil pemilihan yang 

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan 

kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta 

aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak 

merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa 

kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, pengukuran seta partisipasi 

dalam kegiatan partai. 

“Pemilihan legislatif merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan 

tatanan politik yang demokratis.Fungsinya sebagai alat menyehatkan dan 

menyempurnakan demokrasi.Esensinya sebagai sarana demokrasi untuk 

membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari 

bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang 

benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan 

keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.”
69

 

“Selanjutnya Rusli Karim menerangkan bahwa pemilihan legislatif adalah 

memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu, jabatan tersebut bisa 

beranekaragam di berbagai tingkat pemerintahan”
70

 

 

Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

partai politik yang dapat diperkenankan ikut Pemilu legislatif harus memenuhi 

ketentuan pasal 173 yang menyatakan, untuk dapat mengikuti pemilu partai-partai 

politik yang berpartisipasi dalam pemilihan harus: 

a. Menjadi badan hukum di bawah Hukum Partai Politik; 

b. Memiliki manajemen di semua provinsi; 
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c. Memiliki manajemen di 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 

kabupaten / kota di provinsi; 

d. Memiliki manajemen dalam 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

kabupaten / kota yang relevan; 

e. Termasuk setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari keterwakilan perempuan 

dalam manajemen partai politik tingkat menengah; 

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1 / 1.000 

(seribu) dari total penduduk dalam pengelolaan partai politik, sebagaimana 

dimaksud pada ayat c sebagai bukti kartu anggota identifikasi kepemilikan; 

g. Memiliki kantor permanen untuk manajemen di tingkat pusat, provinsi dan 

kabupaten / kota hingga tahap terakhir pemilihan umum; 

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; 

dan 

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai 

politik kepada KPU.
71

 

“Lebih lanjut Rusli Karim menjelaskan bahwa pemilu merupakan salah satu 

usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan 

melakukan kegiatan retorika, hubungan publik dan komunikasi massa, lobi dan 

kegiatan lainnya”
72

 

 

Konsep pemilihan legislatif digunakan karena demokrasi perwakilan yang 

dipegang oleh negara kita. Pemilihan legislatif adalah pemilihan untuk memilih 

wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan Provinsi serta Daerah / Kota. 

Sedangkan pemilihan Parlemen adalah opsi untuk memilih wakil rakyat yang akan 
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duduk di Dewan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Pemilihan legislatif Indonesia 

diadakan dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 1997, 1999, 2004, 2009 dan 

2014. Rata-rata 5 tahun, dengan pengecualian tahun 1955-1971 karena model 

demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, dan pada 1997-1999 ketika 

Presiden Suharto mengumumkan pengunduran dirinya dan mengundurkan diri 

sebagai presiden.
73

 

2.2.5.1 Sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia Pasca Reformasi  

Runtuhnya Orde Baru tidak harus melahirkan sistem dan tatanan baru yang 

diyakini sebagai alternatif terbaik dan paling efektif untuk pembalasan atas kehidupan 

suatu bangsa dan negaranya yang hancur. Ketika proses reformasi saat ini terus 

berlangsung, sementara dari perintah ini angkanya belum melihat angka yang pasti, 

apa yang terjadi sekarang adalah era transisi berkelanjutan yang tidak pasti. Berapa 

lama masa transisi tergantung pada kemampuan pemerintah baru untuk membuat 

sistem baru yang efektif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. 

“Pemilu yang telah diselenggarakan pada pasca reformasi adalah lima kali yaitu 

tahun 1999, 2004, 2009, 2014 serta pemilihan kemarin yaitu tahun 2019. Dalam 

rangka mengatur jalannya Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan 

rahasia, maka diberlakukanlah undang-undang yang mengatur mekanisme 

Pemilu. Adapun undang-undang yang dimaksud yaitu UU No. 3 tahun 1999 

tentang Pemilu 1999, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu 2004, UU No.10 

tahun 2008 tentang Pemilu 2009, UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu 2014 dan 

UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu 2019”.
74

 

 

Dari kelima undang-undang ini, ada perubahan signifikan dalam pelaksanaan 

pemilu, peserta pemilu, daftar pemilih, daerah pemilihan dan nomor kursi, 
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pendaftaran pemilih, nominasi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan 

Parlemen, kampanye, pemilihan, hasil pemungutan suara dan suara. Penentuan 

perolehan kursi dan kandidat yang dipilih, penggantian kandidat yang dipilih, 

pengawasan, untuk sanksi pidana. Salah satunya di bawah UU No. 12 tahun 2003, 

Komite Pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang pembentukan dan 

keanggotaannya berbeda dengan KPU dalam Pemilu 1999 yang mencakup unsur 

partai politik yang terlibat dalam Pemilihan Umum dan pemerintahan. Menurut UU 

Komisi No.12 tahun 2003 sebagai sosok yang berdiri sendiri. Di tingkat daerah ada 

Komisi Provinsi dan Kota / Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Komisi / 

Kotamadya adalah anggota Komite Pemilihan (PPK). Komite Pemilih dan PPK 

(PPS). PPS kemudian membentuk KPPS. 

“Perubahan yang terjadi antara kelima undang-undang tersebut tidak 

terlepasdari situasi politik yang terus berkembang seiring berjalannya era 

reformasi.Tidak dapat dipungkiri, bahwa Pemilu 1999 merupakan titik awal 

kebebasan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan 

membludaknya jumlah partaipeserta Pemilu, yang sebelumnya hanya berjumlah 

3 partai politik, pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, Pemilu 

2004 berjumlah 24 partai politik, Pemilu 2009 diikuti diikuti oleh 38 partai 

politik dan 6 partai politik lokal Aceh, Pemilu 2014 diikuiti sebanyak 10 partai 

yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014 dan pada tahun 2019 diikuti 

sebanyak 16 partai. Begitu pula pada Pemilu tahun 2004, terjadi penambahan 

dalam kategori peserta Pemilu dari perseorangan atau untuk memilih calon 

anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD)”.
75

 

 

2.2.5.2 Fungsi Pemilihan Legislatif  

Di negara yang demokratis (pemerintah, dan, untuk rakyat), salah satu fungsi 

utama pemilihan umum adalah memilih partai politik yang akan mendapatkan 

kepercayaan. Pemilihan adalah gambaran dari pemerintahan yang demokratis. 
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Menurut Seymour Martin Lipset, demokrasi yang stabil membutuhkan konflik atau 

pemisahan sehingga akan ada perjuangan untuk jabatan politik, oposisi dari partai 

yang memerintah dan penggantian partai yang berkuasa. 

Dengan demikian fungsi pemilihan legislatif tidak hanya untuk menentukan partai 

mana yang diatur secara hukum, tetapi yang lebih penting sebagai bukti bahwa 

 

 


