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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul 

Sebelum memaparkan penjelasan lebih spesifik tentang skripsi ini, terlebih penulis akan 

memperjelaskan pengertian judul agar mempermudah dalam memahami mengenai judul skripsi 

ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat 

tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Akuntabilitas 

Pendanaan Anggaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah”. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan sebagai berikut: 

Akuntabilitas Pendanaan adalah bahwa publik mempunyai wewenang untuk mengetahui 

keterbukaan terkait dana oleh pihak atau kelembagaan terkait yang mereka beri kepercayaan 

dalam hal ini yaitu partai politik.
1
 

Anggaran Partai Politik adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk keuangan dalam ketentuan yang meliputi semua aktivitas dalam peraturan dasar Partai 

Politik.
2
 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berbunyi Partai Politik wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari 

dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.
3
 

Maslahah Mursalah adalah setiap maslahat yang sesuai dengan syar‟iat tetapi mashlahat 

tersebut tidak disebutkan secara spesifik di dalam syara‟, baik mashlahat itu didukung atau 

ditolaknya.
4
 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat simpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah 

suatu akuntabilitas pendanaan Partai Politik (Parpol) memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Parpol sebagai pelaku utama dalam 

kegiatan pemilihan umum mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan secara 

konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional 

bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

perspektif maslahah mursalah. 

 

 

                                                             
1 Manggaukang Raba, Akuntabilitas Konsep dan Implementasi (Malang: UMM Press, 2020), h. 1. 
2 W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), h. 48. 
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 34A.  
4Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2020), h. 148. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Partai politik pertama lahir di beberapa negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan 

bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan untuk diikutsertakan dalam proses 

politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan 

pemerintah. Partai politik umumnya di anggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang 

sudah modern atau yang sedang dalam proses menuju modern.
5
 

Partai politik (selanjutnya disebut parpol) merupakan keharusan dalam kehidupan politik 

modern yang demokratis sebagai suatu organisai, partai politik secara ideal dimaksutkan untuk 

mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan 

kompromi bagi pendapat yang saling bersaingan, serta menyediakan secara maksimal 

kepemimpinan politik secara sah dan damai atau dalam arti lain Partai politik harus mewakili 

setiap apa yang disurakan oleh rakyat.
6
 

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia 

apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik 

melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat 

untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum 

(pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pentingnya peran partai politik dalam 

demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah 

kebijakan publik) juga ditegaskan dalam dua pasal di dalam UUD 1945.1 Pertama, Pasal 6A 

menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden. Kedua, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi nasional 

yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak 

dan cita- cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai suatu organisasi 

tentunya partai politik memiliki tujuan, fungsi, hak, kewajiban, serta kegiatan politik yang 

meliputi operasional sekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, 

unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye2 , dimana semua kegiatan 

tersebut memerlukan uang atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan. 

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik terhadap uang menjadi tak 

terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh 

hasil pemilu.3 Uang mempengaruhi kompetisi politik bahkan merupakan sumber daya utama bagi 

politisi yang ingin memenangkan kekuasaan atau untuk bertahan sebagai penguasa.  

                                                             
5 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 159- 160. 
6 Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkebangan Ketatanegaraan Indonesia, Setara Pers, Malang, 2013, h. 13 
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 Berdasarkan pengalaman demokrasi dunia terdapat tiga alternatif sumber dana partai 

politik, yaitu: internal partai (iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam 

lembaga legislatif dan eksekutif), kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha swasta, 

organisasi dan kelompok masyarakat), dan dari negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja. Akuntabilitas pendanaan Partai Politik (Parpol) 

memiliki fungsi dan peran yang begitu penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, 

dikarenakan Parpol merupakan pelaku utama dalam kegiatan pemilihan umum mempunyai 

tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan secara konstitusional sebagai sarana partisipasi 

politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan kehidupan demokrasi 

yang tepat berdasarkan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 

diIndonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam konteks tata kelola kepemerintahan, akuntabilitas merupakan prasyarat bagi 

terciptanya penyelengaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance). 

Dalam konsep ini akuntabilitas sering dikaitkan dengan cara atau pengelolaan sumberdaya yang 

telah diberikan dan dikuasai oleh sebuah lembaga, atau individu dalam rangka pencapaian tujuan 

melalui suatu media berupa laporan pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Satu hal yang 

tidak bisa dilepas dari pelaksanaan good governance,adalah konsep yang terkait dengan 

karaktersitiknya, antara lain tranparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, 

efficiency, dan effectiveness, serta accountability. 

Indonesia sendiri juga mengatur masalah keuangan partai politik dalam Pasal 34 UU 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam pasal tersebut, keuangan partai politik 

bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan 

keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Iuran anggota merupakan sumbangan sukarela dari para anggota partai politik atapun dari 

para kader partai politik yang tengah duduk di kursi lembaga legislatif maupun eksekutif, namun 

dalam prakteknya, belum ada satupun partai politik yang berhasil mengumpulkan iuran 

anggotanya. Kebanyakan dana tersebut datang dari penyumbang baik itu dari perseorangan 

ataupun badan usaha. Sumbangan ini memang sah dan legal, namun apabila kebutuhan dana 

partai lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik akan lebih cenderung 

memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam 

mengambil keputusan atau kebijakan. Jika hal itu terjadi, maka fungsi parpol sebagai wahana 

memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi tidak nyata. Disinilah nilai strategis bantuan 

keuangan parpol dari negara, yaitu untuk menjaga kemandirian partai politik. Bantuan negara 

adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan 

Berdasarkan karakteristik tersebut, tiga hal penting dari akuntabilitas yaitu terwujudnya 

transparansi, efisiensi, dan efektifitas. Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 
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kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jika hal ini dikaitkan dengan 

akuntabilitas sektor publik, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai keharusan lembagalembaga 

publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban vertikal, bukan pada 

pertanggungjawaban horizontal. 

 Oleh karena itu, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu terus ditata dan 

disempurnakan. Partai poltik memiliki tanggung jawab dalam sistem pengelolaan keuangan yaitu 

partai poltik harus menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
7
 

Bentuk pertanggungjawaban partai poltik dalam hal pengelolaan keuangan adalah dengan 

membuat laporan keuangan yang baik (membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang 

dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat) serta menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana 

bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

Dalam laporan keuangan yang perlu disiapkan oleh partai poltik terdiri dari, laporan 

realisasi anggaran partai poltik, laporan neraca, dan laporan arus kas.
8
 Laporan keuangan partai 

poltik disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dari dana-dana publik yang telah mereka 

gunakan dan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan undang-undang yaitu Undang-Undang 

Nmor 2 Tahun 2011. Dalam ketentuan perundang-undangan, setiap Parpol diwajibkan memiliki 

rekening khusus dana kampanye pemilihan umum. Rekening khusus ini hanya diberlakukan bagi 

Parpol peserta pemilihan umum.
9
 

Terdapat setidaknya memiliki 2 (dua) jenis rekening dalam suatu partai poltik peserta 

pemilu yaitu pertama, rekening partai yang digunakan untuk pembiayaan rutin partai (political 

party finance), yang kedua adalah rekening khusus dana kampanye yang digunakan untuk 

pembiayaan kampanye partai (campaign finance). Pemisahan rekening ini dalam rangka guna 

menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tetapi realita dalam 

lingkup sebagaimana partai poltik memperoleh dana, terdapat masalah pentingseperti terkait 

dengan sumber dana partai poltik yang berasal dari sumbangan para simpatisan ataupun dari 

suatu kelompok tertentu baik individual maupun perusahaan atau badan usaha. 

Akuntabilitas pendanaan Parpol dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

partai politik belum diatur sejara jelas. Setidaknya ada 3 (tiga) permasalahan yuridis yang 

ditemukan. Pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum memberikan suatu definisi 

yang jelas dengan apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Kedua, pengertian “Hak dan 

Kewajiban” terkait keuangan Parpol pun tidak dijelaskan secara definitif. Ketiga, terdapat 

                                                             
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 
8 Ibid, 
9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 13 
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disharmoni pengaturan dengan undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, 

dan DPD. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama sekali berbeda terkait dengan 

keuangan Parpol. 

Pelaksanaan akuntabilitas pendanaan partai politik dalam praktik sejauh ini masih jauh 

dari harapan. Penyebab dari hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) pilihan yang perlu di 

pertimbangkan oleh partai politik, yakni: pertama, untuk membiayai kegiatannya, partai politik 

membutuhkan uang banyak. Kedua, besarnya sumbangan kepada partai politik akan mengganggu 

kemandirian partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Permasalahan tersebut  dikhawatirkan dapat mengakibatkan adanya unsur-unsur 

kepentingan tertentu di dalam perumusan kebijakan yang diambil oleh suatu partai poltik. Modus 

yang paling banyak digunakan adalah sumbangan yang diberikan secara langsung kepada 

pengurus partai poltik yang menduduki jabatan eksekutif, tetapi penyumbang tidak mau 

menyebutkan identitas. Banyak dijumpai sumbangan tersebut diatas namakan pengurus partai 

poltik yang tidak dibatasi jumlahnya, atau disalurkan secara diam-diam ke partai poltik yang 

mana sumbangan tersebut tidak tercatat dalam buku kas penerimaan partai poltik.  

Perubahan  ketentuan untuk partai poltik terkait dengan laporan keuangan partai poltik 

berakibat kondisi keuangan partai politik tidak bisa diketahui secara formal.
10

 Oleh karena itu, 

penyumbang yang Nomorn kader ataupun dari perusahaan mana dan berapa besar sumbangan 

yang diberikan tidak dapat diketahui secara pasti. Penataan dan penyempurnaan partai poltik 

diarahkan pada dua hal utama. Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai poltik yang terpola 

atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem 

demokrasi dan yang kedua, memaksimalkan fungsi partai poltik baik fungsi partai poltik terhadap 

negara maupun fungsi partai poltik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan 

serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang 

memiliki kemampuan di bidang politik. 

Dengan demikian usaha dalam penataan dan penyempurnaan partai poltik yang akuntabel 

melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai poltik guna keperluan 

operasional sekretariat parpol ataupun sebagai keperluan kampanye pemilihan umum legislatif 

(pileg) maupun kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Pengelolaan 

keuangan partai poltik yang transparan dan akuntanbel, merupakan salah satu tujuan yang ingin 

diciptakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

Berdasarkan penjelasan terkait permasalahan dalam penelitian ini penulis menganalisa 

dalam perspektif maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya 

kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. 

Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun 

                                                             
10 Ibid,. 
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tetap terikat pada konsep syari‟ah yang mendasar. Karena syari‟ah sendiri ditunjuk untuk 

memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan 

kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan masih terkait dengan permasalahan dalam penelitian 

yang akan diselesaikan oleh penulis. Dalam QS Al-Mudtastsir ayat 38 menegaskan: 

            

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,” (QS Al-

Mudtastsir (74) : 38). 

 

Pendanaan partai politik kini menjadi isu penting karena banyak pendanaan keuangan 

Parpol yang terkesan tidak transparan dan akuntabel, dan bahkan diduga menggunakan dana 

ilegal yang berasal dari praktek korupsi berdasarkan kepentingan kehidupan disetiap manusia 

dalam asas mengambil manfaat dan menghindari keburukan. Oleh karenanya, penulis mengambil 

permasalahan ini dalam pembahasan dengan bentuk karya ilmiah dengan judul, “Akuntabilitas 

Pendanaan Anggaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah”. 

 

C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik 

yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas 

secara mendalam serta merata. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada akuntabilitas 

pendanaan anggaran partai politik. Strategi bersumber pada analisis penulis terhadap tanggung 

jawab partai politik dalam menciptakan anggaran yang akuntabel dan transparan perspektif 

mashlahah mursalah berdasarkan Pasal 39 UU Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 

 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana akuntabilitas pendanaan partai politik berdasarkan Pasal 39 dalam UU Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik? 

2. Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap akuntabilitas dalam lembaga partai 

politik? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pendanaan anggaran partai politik terhadap tanggung jawab 

partai politik berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik. 

2. Untuk mengetahui maslahah mursalah terhadap pelaksanaan akuntabilitas pendanaan partai 

politik berdasarkan fungsi dan peran partai politik. 
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F. Signifikasi Penelitian 

1. Kegunaan teoritis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi positif 

bagi perkembangan ilmu hukum dan kebijakan atau pengaturan dalam pendanaan parpol, 

khususnya studi Hukum Tata Negara (siyasah syar‟iyyah) dan kebijakan atau pengaturan 

dalam akuntabilitas pendanaan anggaran partai politik berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perspektif maslahah mursalah dalam hasil 

penelitian ini. 

2. Kegunaan praktis, penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada 

penyelenggara pemerintahan dan para praktisi dalam hal ini lembaga penyelenggara pemilu 

dan partai politik dalam rangka pendanaan partai politik, dapat menjadi salah satu bahan 

naskah akademik bagi eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kembali kebijakan atau 

pengaturan pendanaan partai politik terkait peraturan perundang-undangan tentang pendanaan 

parpol agar kedepannya bisa dilaksanakan dan memiliki nilai kedayagunaan dan 

kehasilgunaan yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan partai politik yang 

transparan dan akuntabel, serta menambah referensi bagi para akademisi dan praktisi dalam 

melakukan kajian akademis terkait pendanaan partai politik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk melanjutkan penelitian, yang mana penelitian-

penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian yang 

lain. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada penelitian atau skripsi-skripsi yang juga 

membahas terkait Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik, sebagai berikut: 

Penelitian Mawarni Lestari pada Tahun 2016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret dengan karya skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Positif  Tentang 

Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”. 

Parpol sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemilihan umum mempunyai tanggung jawab dalam 

kehidupan demokrasi dan secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat 

untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 

Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Oleh karena itu, Parpol sebagai pilar demokrasi perlu terus ditata dan disempurnakan. 

Untuk menata dan menyempurnakan akuntabilitas pendanaan Parpol. 

Skripsi karya M. Aldi Jaya Kusuma yang berjudul, “Pengawasan Penggunaan Dana 

Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 
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Tahun 2011 Tentang Partai Politik” pada Tahun 2018 dari Fakultas Hukum di Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. Pengawasan terhadap pengelolaan atau pendanaan keuangan partai politik 

di Indonesia belum dilakukan secara maksimal dimana rumusan tentang pengawasan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum dapat 

mengakomodir permasalahan terhadap penggunaan atau pengelolaan dana parpol, serta belum 

terealisasikannya prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik (AAUPB) yang berkaitan fungsinya dalam pengawasan terhadap 

penggunaan/pengelolaan dana parpol tersebut.  

 

 

 

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara bagaimana dalam penelitian itu 

dilaksanakan.
11

 Maka peneliti memaparkan prosedur untuk melaksanakan penelitian. Metode 

Penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini dengan metode penelitian kualitatif.  

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (libarary 

research). Peneliti menggunakan penelitian pustaka, jenis penelitian ini dapat di definisikan 

sebagai suatu penelitian yang di arahkan dan di fokuskan untuk menelaah dan membahas 

bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal maupun bahan pustaka 

lainnya yang relevan dengan kajian yang di bahas, atau dapat dikatakan sebagai penelitian 

yang mengkaji atau menggunakan buku-buku atau bahan pustaka sebagai sumber datanya. 

Metode yang di gunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif yang di mana 

peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.
12

 Dengan 

membaca dan mengambil teori-teori dari beberapa buku yang berkaitan dengan masalah 

akuntabilitas pendanaan anggaran politik dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai 

macam buku tersebut.
13

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, terlihat dari caranya mengumpulkan dan 

merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelas dan 

                                                             
11 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M UIN RIL, 2016), h. 26. 
12 Ranny Kautur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38. 
13 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk 

Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 
Cet. I, h. 51 
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sedalam-dalamnya.
14

 Peneliti menggunakan pendekatan dengan partisipan dan pengumpulan 

data dengan mengutamakan perspektif peneliti dengan cara penulisan naratif dan batasan 

definisi-definisi yang digunakan menggunakan logika induktif menjelaskan deskripsi segala 

rinci tentang konteks studi yang diteliti. 

 

2. Sumber Data 

Peneliti membutuhkan beberapa sumber informasi yang berbeda tergantung kebutuhan 

dalam penelitian, didapatkan melalui penelitian deskriptif analisis. 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. 

Dalam kajian ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Peneliti menggunakan bahan 

primer yang bersumber pada Al-Qur‟an, Hadits dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik serta buku-buku lain terkait permasalahan dalam pembahasan 

karya ilmiah peneliti. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membagikan jawaban tentang 

bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, 

skripsi, artikel, serta lain sebagainya tentang kasus yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan 

hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain yaitu, buku-buku, beberapa 

kajian ilmiah berupa skripsi maupun tesisi, catatan kuliah dan dari beberapa jurnal yang 

mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian. 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membagikan paparan tentang bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (Dictionary Of Law). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Secara umum, terdapat metode yang berbeda buat pengumpulan data. Metode 

pengumpulan data yang peneliti pakai dalam riset ini merupakan metode dokumentasi, ialah 

pengumpulan informasi dengan mencari informasi tentang hal-hal ataupun variabel berbentuk 

catatan, artikel, dan sebagainya. Pengumpulan data ini dicoba dengan metode mengkaji 

dokumen ataupun penelitian pustaka yang muat sumber data primer dengan bahan yang 

dipersyaratkan oleh hukum. Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari serta 

mendapatkan data tertulis tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, postingan 

yang cocok dengan kebutuhan riset serta lain sebagainya.
15

 

4. Metode Pengolahan Data 

Secara universal metode pengolahan informasi sehabis pengumpulan informasi bisa 

dicoba bagaikan berikut: 

                                                             
14 WidodoBudiharto, Jarot S. Suroso, Hibah Penelitian, Inovasi, dan Publikasi Bereputasi Untuk Dosen, (Surakarta: CV 

Oase Group), h. 26. 

 
15 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h. 9. 
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a. Pemeriksaan data (editing), yaitu dengan kembali menganalisis kecukupan permasalahan 

yang hendak diselidiki sehabis pengumpulan informasi. 

a. Penandaan data (coding), merupakan memberi catatan data yang menyatakan jenis dan 

sumber data baik itu bersumber dari Al-Qur‟an dan hadis, atau buku-buku literatur 

lainnya yang sesuai dengan yang dipelajari. 

b. Rekontruksi data (reconstructing), ialah reorganisasi secara teratur, secara logis sehingga 

gampang dimengerti bergantung dari permasalahannya, setelah itu ditarik sesuatu 

kesimpulan bagaikan proses akhir dari proses penelitian.
16

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai 

alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, alsan memilih judul, latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam 

mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai Akuntabilitas Pendanaan 

Anggaran Partai Politik. 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik, 

Partai Politik terhadap akuntabilitas pendanaan terkait anggaran partai politik berdasarkan Pasal 39 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah. 

4. Bab IV Analisis Penelitian 

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa penulis 

mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini. 

5. Bab V Penutup 

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh 

penemuan penulis yang bekaitan dengan masalah penelitian. Rekomendasi menyajikan secara 

ringkas Akuntabilitas Pendanaan Anggaran Partai Politik. 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Lexy John, Moleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Kosda, 2001), h. 161. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Akuntabilitas terhadap pendanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan partai politik belum 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana seharusnya menjadi hak publik dalam 

mengetahui keterbukaan terkait dana oleh pihak atau lembaga terkait yaitu partai politik. 

Pengelolaan keuangan Partai Politik belum diaudit oleh akuntan publik sebagaimana ketetapan 

dalam Pasal 39 dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 yang seharusnya di umumkan setiap tahun secara 

periodik. Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan sumber data dan analisa berdasarkan UU 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa pendanaan anggaran partai politik masih 

belum merealisasikan laporan anggaran partai politik, lapoan neraca, dan laporan arus kas secara 

akuntabilitas. 

2. Dilihat dari pandangan maslahah yang terdapat pada permasalahan yang dipersoalkan. Misalnya 

dalam anggaran partai politik belum terdapat perangkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan APBN. Anggaran partai politik tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, 

kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya landasan terkait 

transparansi dan akuntabilitas anggaran partai politik. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut 

maslahah al-mursalah. Dilihat dari proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah yang 

ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah 

oleh salah satu bagian tujuan syara‟. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan skripsi ini berikut penyusun 

memberikan kepada: 

1. Kepada Parpol, hendaknya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan idealita 

yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik dan taat pada aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat terciptanya 

sistem Demokrasi yang baik.. 

2. Kepada Masyarakat hendaknya masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melakukan 

pengawasan serta kontrol terhadap seluruh kebijakan atau keputusan serta seluruh agenda yang 

dilakukan oleh partai politik yang Nomortabene merupakan wakil mereka dalam menjalankan 

peran dalam pemerintahan dan para pecinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi yang 

positif dan kontributif dalam rangka lebih memahami hukum Islam. 
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