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BAB II 

PARTAI ISLAM DAN PEMILU 

 

 

 

A. Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi 

masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada 

negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertama-tama lahir di 

negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat 

merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses 

politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi 

penghubung antara rakyat dengan pemerintah.1  

Menurut Miriam Budihardjo partai politik secara umum dapat 

dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-

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

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka, 

baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional.2 

                                                           
1 Ramlan Surbakti,  Memahami Ilmu Politik. (Jakarta,  PT . Gramedia Widisuasarana, 

Tahun 1992) Hal 160. 
2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Tahun 2003) Hal 403-404 
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Partai politik umumnya menjadi manifestasi dari suatu sistem politik 

yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. 

Eksistensi partai politik tidak terlepas dari tiga pihak, diantaranya:3 

1. Anggota/kader partai yang jumlahnya lebih besar kader yang loyal terhadap 

partai politik tentu sangat diperlukan, mengingat kebanyakan keanggotaan 

partai bersifat normatif dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-

benar mengakar. 

2. The Professional Workers, merupakan pengurus dalam organisasi partai. 

3. Kelompok Elite Partai yang mempunyai wewenang dan dapat menentukan 

garis kebijakan partai. 

Maurice Duverger menjelaskan mengenai karateristik partai politik 

yang ditinjau dari berbagai sisi, diantaranya:4 

1) Organisasi 

Partai-partai politik diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan 

seseorang dalam suatu organisasi, hal ini dilihat dari individu yang secara 

langsung masuk dan mengaitkan diri dalam partai politik tertentu, dan melihat 

dari keikutsertaan dalam suatu partai politik karena adanya kepentingan.5 

      2) Keanggotaan 

Keanggotaan dalam partai politik dibedakan antara partai kader dan 

partai massa. Dalam partai kader, proses seleksi terhadap anggotanya 

                                                           
3  A Rahman, Sistem Politik Indonesia (Yogyakarta,Graha Ilmu, Tahun 2007) Hal 43. 
4 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, Tahun 1999)  Hal 38. 
5 Maurice duverger, Partai Politik dan Kelompok Penekan (Jakarta: Rineka Cipta, 

Tahun 1994) Hal 56. 
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dilakukan secara ketat dengan memperhatikan berbagai aspek yang diharapkan 

bisa menarik pendukung pemilih sebanyak-banyaknya dalam pemilihan 

umum.6 Sedangkan partai massa cenderung mendapatkan jumlah anggota 

sebanyak-banyaknya dengan elite kepemimpinan yang diseleksi secara tepat.7 

       3) Kepemimpinan 

Kepemimpinan diasumsikan sebagai suatu bentuk oligarki yang 

menggambarkan kelas penguasa yang sering disebut inner circle.8 

2.  Sejarah Partai Politik 

Partai politik muncul pertama kali di Eropa Barat. Kemunculan partai 

politik dilatarbelakangi dengan semakin meluasnya ide bahwa partai politik 

merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan sebagai 

proses politik, maka partai politik berkembang dengan fungsi sebagai 

penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah pihak lain.9 

Menurut Lipset dan Rokkan, dasar pembentukan partai politik di Eropa 

adalah Social Cleavages, yaitu pembelahan sosial yang dihasilkan oleh 

ketegangan-ketegangan sosial-kultural antara pusat-daerah, negara-agama, 

tuan tanah-Industriawan dan Pengusaha-Buruh. Dalam ketegangan sosio 

Kultural ini, orang akan melakukan identifikasi diri dan pada akhirnya memilih 

                                                           
6 Miftah, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi (Jakarta: PT Grafindo 

Persada) Hal 22. 
7 Maurice duverger, Partai Politik dan Kelompok Penekan (Jakarta: Rineka Cipta, 

Tahun 1994) Hal 59. 
8 Ibid Hal 62. 
9 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Tahun 2003) Hal 5. 
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suatu representasi politik bagi kepentingannya yang lain, misalnya dalam 

rangka pemilihan umum.10 

Setelah Perang Dunia I dan diakuinya hak pilih universal, pembelahan 

sosial telah menjadi konstelasi politik yang mapan, yang membentuk sistem 

kepartaian di Eropa dengan mengakar pada struktur sosial yang ada.11 Social 

cleavages sendiri memiliki makna dimana agama, bahasa, etnisitas dan kelas 

bersifat hierarkis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pada perkembangannya 

perilaku pemilih dalam memberikan dukungan kepada suatu partai politik 

ditentukan oleh faktor status sosial, agama, kota-desa, dan kedaerahan dari 

seorang pemilih.12 

Di Indonesia sendiri, Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman 

Kolonial Belanda sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Partai-

partai politik didirikan bertujuan untuk melakukan pergerakan ke arah 

kemerdekaan Indonesia. Mereka melihat kemerdekaan sebagai hak setiap 

orang dan sekelompok orang yang terlingkup di dalam suatu bangsa, tanpa 

perlu menghubungkannya dengan aliran yang hidup dalam masyarakat, 

maupun ajaran agama yang di anut.13 Selama Jepang berkuasa di Indonesia, 

                                                           
10 Robert Michael, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi 

(Jakarta:  Rajawali Press 1984) Hal 8. 
11 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

Tahun 2003) Hal 19. 
12 Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh (Kemitraan Jakarta, Tahun 

2008) Hal 16-17. 
13  Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sesudah Potret Pasang Surut 

(Rajawali, Jakarta, Tahun 1983) Hal 54. 
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kegiatan partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang membentuk 

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).14 

3. Fungsi Partai Politik 

      Fungsi partai politik antara lain sebagai: 

a. Komunikasi politik 

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai 

politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada 

pemerintah.15 Komunikator dalam proses komunikasi politik memainkan 

peran sosial terutama dalam pembentukan opini publik dan biasanya 

komunikator adalah pemimpin dari organisasi atau partai politik tersebut. 

Selain itu, komunikasi politik juga disebut penggabungan kepentingan 

setelah pendapat dan aspirasi masyarakat ditampung lalu diolah dan 

dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur setelah itu partai politik 

merumuskannya menjadi sebuah usulan kebijakan, kemudian tertuang dalam 

program partai yang diperjuangkan melalui parlemen kepada pemerintah agar 

dijadikan kebijakan umum.16 

b. Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik merujuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan 

pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk guna menyampaikan 

                                                           
14 Sigit Jatmika, Partai Kebijakan dan Demokrasi (Pustaka pelajar, Yogyakarta 

Tahun 1999) Hal 32. 
15 Ramlan surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia,Tahun 1992) Hal 119. 
16 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,Tahun 2003) Hal 405. 
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patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi 

berikutnya.17Sosialisasi politik juga merupakan proses pembentukan sikap dan 

orientasi politik anggota masyarakat.18 

c. Partisipasi politik 

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. 

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui keikutsertaan 

seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta 

secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan 

umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok yang 

bertujuan ikut aktif dalam kegiatan politik, memilih pimpinan publik atau 

mempengaruhi kebijakan publik.19 

       d. Pendidikan politik 

Menurut Sukarna yang dikutip dari Maurice Duverger bahwa partai 

politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat.20 

Kemudian, fungsi partai politik juga dapat dikategorikan menjadi dua dalam 

wadah internal organisasi dan eksternal organisasi. Fungsi dari internal 

organisasi yaitu bahwasanya peran organisasi sangat penting dalam 

pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik menjadi 

lebih kuat. 

                                                           
17 Gabriel A. Almond G.B. Powell Jr, Compartive Politics: A Development Approach 

(Boston: Little Brown, Tahun 1966) Hal 92-94. 
18 Ramlan   Surbakti, Memahami   Ilmu   Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, Tahun 1992) Hal 122. 
19 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

2003) Hal 17-19. 
20 Maurice Duverger, Partai Politik dan Kelompok Penekan (Jakarta : Rineka Cipta, 

Tahun 1994) Hal 24. 
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Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal organisasi, dimana 

organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara agar moral 

dan etika masyarakat terjaga lebih baik.21 Menurut Miriam Budiarjo, fungsi 

partai politik diantaranya sebagai komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, 

sarana rekruitmen politik dan pengatur konflik. Dari fungsi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa partai politik terdiri dari orang-orang yang mempunyai 

tujuan yang sama yaitu mempertahankan atau merebut suatu kekuasaan 

dengan cara mengikuti kegiatan yang konstitusional seperti pemilihan 

umum.22 

4. Tipologi Partai Politik 

Menurut Ichlasul Amal, sekurang-kurangnya ada lima jenis partai  

politik dilihat dari tingkat komitmen terhadap ideologi, yaitu partai Proto, 

Kader, Massa, Diktatorial, dan partai Catch-All. Pertama, partai Proto adalah 

bentuk awal suatu partai di Eropa Barat pada abad pertengahan hingga akhir 

abad ke-19, sehingga tidak dapat dikatakan partai modern. Esensi dari partai  

ini membedakan antara anggota dan non-anggota. Kedua, partai kader 

merupakan jenis partai yang belum memberikan hak pilih kepada  masyarakat 

umum, hanya mereka dari kalangan menengah ke atas yang memiliki hak. 

Partai ini tidak memerlukan anggota yang besar, sehingga tidak memobilisasi 

massa. Ketiga, partai massa adalah partai yang mementingkan kuantitas 

                                                           
21 Firmanzah, Mengelola Partai politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 

2008) Hal 69. 
22 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

Tahun 2003) Hal 365. 
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anggota dan berorientasi pada basis pendukung  yang luas, lintas profesi, etnis 

dan agama. Tujuan utamanya adalah melakukan pendidikan politik rakyat. 

Keempat, partai diktatorial, yakni sub-tipe dari partai massa, hanya saja 

ideologinya dipegang secara kaku dan radikal, sehingga dalam rekrutmen 

anggota lebih selektif. Partai ini  menuntut pengabdian secara total dari setiap 

anggotanya. Kelima, partai catch-all merupakan gabungan dari partai kader 

dan partai massa. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan 

dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggota 

partai.23 

Sedangkan menurut Roy C Macridis ada tujuh tipe partai politik,  yakni 

otoriter dan demokratis, integratif dan representatif, ideologis dan pragmatis, 

agamis dan sekuler, demokratis dan revolusioner, massa dan elit, demokratis 

dan oligarkhi. Untuk membuat tipologi partai didasarkan pada tiga hal, yakni 

sumber dukungan partai, organisasi internal, dan tindakan.24 

    B. Partai Politik Islam 

Adapun indikasi yang melatarbelakangi dan syarat-syarat berdirinya  

partai Islam adalah: Pertama, umat Islam yang  jumlahnya besar di Indonesia 

ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi 

politiknya. Diyakini bahwa masih banyak umat Islam yang memandang 

berpolitik itu bagian dari ibadah, dan mereka hanya mau menyalurkan ke partai 

politik Islam. Kedua, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah 

                                                           
23 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1988) Hal 31. 
24 Ibid 
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yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik, dengan tidak meninggalkan 

jalur kultural. Kalau umat Islam telah memegang kunci atau memiliki 

kekuasaan, maka dengan mudah untuk  melakukan dakwah amar makruf nahi 

munkar melalui undang-undang resmi  negara, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah (Perda) dan bentuk peraturan lainnya yang bersifat mengikat 

masyarakat. Ketiga, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam, yang 

semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga, 

maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah. Keempat, 

bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu Rahmatan 

lil’alamien, hanya saja harus dapat menawarkan program-program yang 

langsung dinikmati oleh masyarakat. Kelima, partai politik Islam harus 

mencantumkan ideologinya Islam, dengan penampilan dan pemaknaan yang 

baru. Keenam, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin 

Islam, yakni kriteria internal, sidiq, amanah, tabligh dan fathanah. Dalam 

bahasa hadis, seorang pemimpin itu harus dhabid (cerdas) dan ghairu syadz 

(tidak cacat moral).25 

1. Tipologi Partai Politik Islam   

Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian berbagai partai politik 

berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi 

                                                           
25 Sudarno Shobron, Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia, Jurnal Studi Islam, 

Juni Tahun 2013 Vol.14. No. 1. 
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anggota, basis sosial dan tujuan.26 Klasifikasi ini cenderung bersifat ideal 

karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian. 

Din Syamsuddin mengelompokan pemikiran politik Islam di Indonesia 

masa Orde Baru menjadi tiga tipologi yaitu: Pertama, Formalistik yang 

cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra konsepsi politik Islam 

misalnya pentingnya partai politik Islam yang formal menggunakan nama 

Islam, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiom Islam dan landasan 

organisasi secara konstitusional Islam. Menurutnya kelompok ini menyerukan 

kembali piagam Jakarta. Kedua, substansivistik yang menekankan kepada 

pentingnya makna substansial dan menolak bentuk-bentuk pemikiran 

formalistik. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam 

dalam aktivitas politik, bukan kelembagaannya. Ketiga, Fundamentalisme 

yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas poltik 

sekarang. Mainstream ketiga ini menurutnya berbeda dengan dua mainstream 

yang lain dan menganggap keduanya gagal menunjukkan Islam sebagai 

jawaban dalam merespon sistem politik Indonesia. Kelompok 

fundamentalisme di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan 

fundamentalisme di dunia Islam. Kelompok ini sering digambarkan sebagai 

kelompok sempalan dengan sikap politik yang reaksioner, menentang penguasa 

dan menawarkan semacam alternatif. Karena kelompok ini menekankan pada 

                                                           
26 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedis, Tahun 1992) 

Hal 121. 
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karakter transformatif dari Islam maka mereka juga menghendaki tranformasi 

masyarakat, baik secara revolusioner maupun evolusioner.27 

Dalam kaitannya dengan pengelompokan partai politik Islam menjadi 

tiga bagian sebagai mana dijelaskan di atas, penulis melihat Islam sebagai 

partai politik dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian. Diantaranya Islam 

sebagai simbol, Islam sebagai landasan organisasi, serta Islam sebagai basis 

massa. Dengan kata lain bahwa Islam yang hadir sebagai sebuah agama, namun 

dalam penerapan nilai-nilainya menggunakan sebuah media yang mungkin bisa 

diterima oleh semua golongan. Oleh karena Indonesia bukan merupakan negara 

Islam tetapi merupakan negara yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Islam. 

Untuk itu penulis mencoba mengurai tiap-tiap  partai Islam ke dalam beberapa 

kategori sehingga diharapkan dapat diketahui pengelompokan partai politik 

Islam ke dalam tiga bagian yaitu formalistik, substansivistik, fundamentalisme. 

Dalam kajian terhadap partai politik Islam, Yusril Ihza Mahendra 

membagi partai politik Islam ke dalam dua kelompok, yakni modernisme dan 

fundamentalisme. Menurut Yusril, kelompok modernisme melihat dalam 

masalah muamalah (kemasyarakatan), doktrin hanya memberikan ketentuan-

ketentuan umum yang bersifat universal. Bagi kaum modernis, masyarakat 

terus berubah dan berkembang dari zaman ke zaman. Sedangkan 

fundamentalisme memandang bahwa ijma’ zaman sahabat Nabi merupakan 

                                                           
27 Din Samsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta; Logos Tahun 2001), 

Hal 152-160 
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ijma’ yang mengikat generasi kaum muslim hingga akhir zaman, artinya tidak 

dapat diubah oleh generasi berikutnya.28 

2. Partai Politik Islam di Indonesia 

Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam 

sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. 

Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik 

juga tidak bisa diabaikan. Berkembangnya partai Islam di Indonesia setidaknya 

didasarkan pada beberapa alasan, seperti realitas sosial bahwa Islam 

berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat. Selain 

itu, Islam juga menyediakan visi dan ideologi yang memungkinkan untuk 

ditransformasikan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa. Islam 

kompatibel dengan nilai demokrasi. Islam mendukung hak asasi manusia, 

kesetaraan dan egalitarianisme, dan lain-lain. 29 

Partai Islam dalam pemilu tahun 1955, meraih kursi cukup besar dalam 

parlemen serta berperan dalam membentuk pemerintahan. Demikian pula, 

dalam era Orde Baru, PPP sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam 

mampu meraih urutan kedua. Pada era reformasi, partai Islam tetap memainkan 

peran penting. Pada pemilu 9 April 2014, berdasarkan hasil hitung resmi KPU, 

perolehan suara partai politik islam dan berbasis massa Islam cukup signifikan. 

PKB meraih suara terbesar, yakni 9,04 persen. Disusul PAN sebesar 7,59 

                                                           
28 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: 

Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat al-Islami (Pakistan). (Jakarta: 

Paramadina, 1999), Hal 29. 
29 Lihat Tulisan Hamdan Zoelva, Partai Politik Islam Dalam Peta Politik Indonesia, 

dimuat dalam Blog Hamdan Zoeva Tahun 2008. 
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persen, PKS sebanyak 6,79 persen, PPP mendulang suara 6,53 persen, dan PBB 

sebesar 1,46 persen. Ini setidaknya menunjukkan partai Islam ataupun berbasis 

umat Islam masih memperoleh kepercayaan pemilih.30 Namun di sisi lain, 

pencapaian suara dalam Pemilu 2014 itu mengindikasikan belum optimalnya 

partai Islam.  

     C. Pemilihan umum 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas di Indonesia 

merupakan perwujudan syarat bagi negara demokrasi perwakilan dibawah rule 

of law sebagaimana yang dirumuskan oleh International Commission of Jurist 

di Bangkok pada tahun 1965. Selanjutnya dirumuskan mengenai definisi 

pemerintahan berlandaskan demokrasi, yaitu pemerintahan dimana 

warganegara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang 

dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses 

pemilihan-pemilihan yang bebas. 

Menurut Prof. Dr. Ismail Sunny, pemilihan umum yang bebas 

merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital 

untuk demokrasi. Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa dalam suatu 

jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan politik dan pemerintahannya melalui penyampaian aspirasi 

politik rakyat melalui pemilu untuk menempatkan wakilnya di pemerintahan. 

Selanjutnya menurut Rousseau adanya suatu perwakilan kekuasaan yang 

                                                           
30 Lihat Tulisan Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia, Tahun 2006. 
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ditentukan oleh rakyat merupakan wujud kedaulatan rakyat yang disampaikan 

melalui sistem perwakilan dengan diterapkannya sistem demokrasi yang 

menunjukkan adanya hubungan antara ajaran kedaulatan rakyat dengan sistem 

demokrasi dalam suatu rangkaian yang terintegrasi. 

Pemilihan Umum di negara-negara dilandaskan dalam suatu ketentuan 

konstitusi atau peraturan lainnya yang secara jelas mencantumkan asas 

kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam praktek ketatanegaraannya, yang dapat 

diklasifikasikan sebagai negara demokrasi. Di Indonesia penempatan 

kedaulatan rakyat berada pada konteks “Kekuasaan negara tertinggi” yang 

dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 mengenai sistem 

pemerintahan negara (III). 

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, yaitu pertama 

memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara damai dan tertib, 

kedua kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 

1945, dan ketiga untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Pemilihan 

umum memberikan kesempatan kepada para peserta pemilu yang akan mengisi 

jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan secara berkala melalui sistem 

penyelenggaraan pemilu tersebut, kemudian setelah terselenggaranya pemilu 

maka fungsi perwakilan dalam lembaga negara dapat dilaksanakan sesuai 

ketentuan UUD 1945 untuk selanjutnya terintegrasi dengan lembaga negara 

lainnya untuk menjalankan sistem pemerintahan secara efektif dan efisien, 

serta pemenuhan perwujudan hak-hak politik warga negara sebagai bagian dari 
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hak asasi manusia mengenai kepentingan warga negara dalam sistem 

pemerintahan dan kenegaraan.  

Pemilu 1997 diselenggarakan pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota 

DPR dan DPRD tingkat I dan II. Pemilu ini dimenangkan oleh Golongan 

Karya. Pemilu ini merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Setelah 

gelombang reformasi, Indonesia bersistem multi partai dan terus berlanjut 

hingga sekarang.31 Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali 

melalui pemilihan yang dilaksanakan secara Luber serta Jurdil (Langsung, 

Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil) yang diselenggarakan oleh suatu 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. 

1. Dasar Hukum Pemilihan Umum 

a. Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

c. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 

2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik 

f. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 

1999 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

 

 

                                                           
31 Toto Pribadi, Sistem Politik Indonesia (Universitas Terbuka, Jakarta Tahun 2007) 

Hal 38. 
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2. Eksistensi partai politik dalam pemilu 

Eksistensi sebuah partai politik ditentukan dari keikutsertaan mereka 

dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari konstituen agar 

mendapatkan kekuasaan di pemerintahan. Partai politik yang gagal dalam 

pemilihan umum akan terancam eksistensinya dalam persaingan 

mempertahankan dan merebut kekuasaan.  

Samuel P Huntington (2004) dalam tulisannya tertib politik pada 

masyarakat yang sedang berubah, (terjemahan. Political Order in Changing 

Societies, 1968), mengatakan bahwa, untuk dapat survive partai politik harus 

memiliki kelembagaan yang kuat. Pelembagaan ialah proses tata cara 

organisasi memperoleh nilai baku dan kestabilan.32 Ada empat dimensi 

didalamnya, antara lain: penyesuaian diri (adaptability), kompleksitas 

(complexity), otonomi (autonomy), dan kesatuan (coherence).  Penyesuaian 

diri dapat ditelaah dari umur organisasi, usia generasi, dan fungsi. 

Kompleksitas diukur dari sisi keragaman sub unit organisasi. Otonomi 

diteropong dari pembedaan dan ketergantungan dengan kelompok lain. Serta 

unsur kesatuan bisa disorot dari derajat konsensus di dalam pelaksanaan fungsi 

organisasi. Walaupun di dalam teori, otonomi dan kesatuan adalah karakter 

yang terpisah, namun dalam prakteknya kedua unsur ini sering saling 

bergantung satu sama lain. Huntington menekankan pentingnya partai politik 

untuk memperkuat kelembagaan politik, karena partai politik mengorganisir 

                                                           
32 Samuel P.Huntington, Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah, (terj. 

Political Order in  Changing Societies, 1968), (Jakarta: Rajawali Press, Tahun 2004) cet.2. 
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partisipasi politik, dan mempengaruhi batas-batas sampai mana partisipasi 

tersebut bisa diluaskan. Stabilitas, kekokohan partai dan sistem kepartaian 

tergantung dengan derajat rendah pelembagaan partai politik.   

Pandangan lain dikemukan oleh Sigit Pamungkas (2011) dalam 

bukunya, Partai politik teori dan praktik di Indonesia. Salah satu bab dibuku  

tersebut membahas mengenai bagaimana pola pelembagaan suatu partai 

politik. Pelembagaan partai politik merujuk pada proses dimana partai politik 

tertentu mendapatkan nilai baku dan stabil. Dimensi pelembagaan partai 

politik diantaranya yaitu derajat kesisteman, otonomi keputusan, reifikasi, dan 

penanaman nilai dalam masyarakat. Menurutnya partai politik akan kuat 

sejauh dia mampu melembagakan dukungan massa. Kekokohan partai juga 

mencerminkan wawasan dukungan dan derajat pelembagaan. Sigit Pamungkas 

mengutip konseptualisasi dari Basedau dan Stroh yang merupakan modifikasi 

dari konsep pelembagaan partai politik Randall dan Svasand 

Terdapat dua dimensi yaitu internal dan eksternal serta terdapat dua 

elemen yaitu elemen struktural dan sikap/cultural (budaya) pada pelembagaan 

partai. Dimensi internal menjelaskan mengenai hubungan antar bagian dalam 

tubuh partai, yang dimana pada bagian ini berimplikasi pada peningkatan 

kontinuitas dan prospek terhadap akuntabilitas pemilu. Dimensi eksternal 

menjelaskan bahwa partai dalam melembagakan dirinya tidak hanya 

membentuk bagian dirinya internal saja melainkan perlu membentuk 

hubungan diluar partai dalam hal ini hubungan antara partai dengan 

pemerintahan atau bahkan dengan organisasi selaras lainnya.  
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Sebagaimana pendapat Vicky Randall dan Lars Svasand tentang 

dimensi pelembagaan partai terdapat empat (4) aspek yang menentukan 

bagaimana sebuah partai politik dapat dilihat dan dianalisis drajat 

pelembagaan partai politiknya dengan melakukan penaksiran (assessment) 

terhadap tingkat pelembagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai 

politik:  

Pertama, Dimensi kesisteman. yang dimaksudkan dengan kesisteman 

yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut aturan, 

persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh 

partai politik dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

(ART) secara komprehensif. Kesisteman ini meliputi ruang lingkup, 

keanggotaan dan keberlangsungan interaksi yang membentuk partai menjadi 

sebuah struktur.  Dalam konteks negara dunia ketiga, drajat kesisteman suatu 

partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik (origins), yaitu 

bagaimana proses pembentukan partai politik,apakah dibentuk dari atas, dari 

bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) sumber daya (resources) 

yang dimiliki partai politik, terutama pendanaan, apakah partai memiliki 

sumber daya yang menjamin kemendiriannya atau masih tergantung pada 

aktor yang memiliki sumber daya yang berlebih; (c) kepemimpinan 

(leadership), melihat siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang 

pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota 

menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai 

suatu kesatuan; (d) faksionalisme (factionalism), menyoroti siapakah yang 
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menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah 

partai secara keseluruhan; dan (e) implikasi klientalisme (clientalism) 

menyelidiki bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan 

simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan 

pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART). 

Kedua, Dimensi identitas nilai. Identitas nilai ini berkaitan dengan 

identitas partai poilitik berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena 

itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap 

pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Karena 

itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan 

partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu 

partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh 

kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat 

tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan 

(b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai 

dengan anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota selalu 

mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih 

bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak 

berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang 

mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki 

identitas nilai yang jelas.  

Ketiga, Dimensi otonomi. Derajat otonomi suatu partai politik dalam 

pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar 
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partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun 

dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan 

sumber dukungan massa (organisasi masyarakat): (a) apakah partai tergantung 

kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling tergantung 

(interdependen), dan (b) apakah keputusan paitai ditentukan oleh aktor luar 

ataukah hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan 

kepada partai. 

Keempat, dimensi reifikasi. Reifikasi menunjukkan derajat 

pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan 

apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. 

Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, 

maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan 

aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan 

partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari 

waktu dan kiprah partai tersebut. Selanjutnya, menurut Vicky dan Lars 

Svasand, ada sebuah persoalan terkait pelembagaan yang belum terpecahkan, 

yakni terkait dengan masalah adaptabilitas (adabtability). Secara implisit 

konsep pelembagaan ini berdemensi waktu, karena pelembagaan 

membutuhkan waktu. Di pihak lain pelembagaan berkonotasi daya tahan dan 

stabilitas. Dengan demikian, dalam jangka panjang, kemampuan partai politik 

hidup sebagai sebuah lembaga menunjukkan kemampuan partai politik 

tersebut beradaptasi. Adaptasi ini merupakan konsep yang lebih pro aktif, 

dibandingkan bertahan dan stabilitas. Selain itu adaptasi juga menunjukkan 
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proses penyesuaian diri terhadap tekanan yang muncul baik dari eksternal 

maupun internal partai.33 

Melihat penjelasan diatas nampak bahwa proses institusionalisasi 

partai politik merupakan proses dimana partai melembagakan dirinya secara 

menyeluruh. Proses pelembagaan partai politik tidak terlepas dari kondisi 

internal partai yang menghasilkan konstruksi atas pencapain stabilitas dan nilai 

tersebut. Point penting yang ditemukan dari literatur review diatas adalah 

bahwa pelembagaan partai merupakan faktor penentu keberhasilan agar suatu 

partai politik dapat stabil dan survive. Semakin lemahnya pelembagaan partai 

maka akan membuat partai tersebut semakin tidak stabil dalam pemilu. 

 

 

                                                           
33 Vicky Randall dan Lars Svasand, “Party Institutionalization In New Democracies”, 

jurnal Party Politics, Vol. 8, no 1. Januari 2002,  Hal 12. 


