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KATA PENGANTAR

Bismillahirrakhmanirrakhiim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Pertama dan utama sekali rasa syukur alhamdulillah yang sedalam-dalamnya kami
panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rakhmat, nikmat dan karunia-Nya
sehingga acara Seminar Nasional dan Call for Papers Simposium Hukum Tata Negara dengan
tema besar “Penataan Organisasi Sayap Partai Politik” selesai dilaksanakan pada 29-30 Juni
2019 dengan tertib dan lancar, di Yogyakarta.
Adapun sebagai tindak lanjut acara tersebut, disusunlah Prosiding terkait “Penataan
Organisasi Sayap Partai Politik” yang materinya diambilkan dari tulisan semua peserta yang
lolos dan mengikuti acara Simposium ini. Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Hukum
Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen AHU Kemenhumham RI).
Prosiding ini disusun dengan mempertimbangkan bahwa Organisasi Sayap Partai
Politik memiliki peran strategis yaitu sebagai instrumen kaderisasi dan rekrutmen keanggotaan
partai politik, mobilisasi massa untuk kepentingan elektoral, serta membantu partai menyerap
aspirasi masyarakat (konstituen) dan mensosialisaskan program partai. Disamping itu juga
terdapat fakta bahwa regulasi atau pengaturan terkait eksistensi Organisasi Sayap Partai Politik
yang ada saat ini masih sangat minim sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan
posisi dan kedudukan Organisasi Sayap Partai Politik yaitu apakah bagian dari Partai Politik
atau Organisasi Kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menjamin eksistensi serta memperjelas
fungsi serta peran Organisasi Sayap Partai Politik maka perlu untuk ditata dan diatur.
Prosiding ini disusun dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab Pertama membahas Problematika
Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik; Bab Kedua membahas Hubungan Organisasi
Sayap Partai Politik dengan Partai Politik; dan Bab Ketiga membahas yaitu Eksistensi
Organisasi Sayap Partai Politik dalam Sistem Politik di Indonesia.
Kami berharap semoga Kajian mengenai Penataan Organisasi Sayap Partai Politik ini
dapat bermanfaat sebagai bahan kajian tentang penataan dan pengaturan organisasi sayap partai
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politik. Terakhir sekali, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan
kepada kami dan mohon maaf apabila di dalam penyusunan prosiding ini terdapat kekurangan
dan kesalahan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 1 April 2020
Tim Penyusun
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PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
DI MASA DEPAN1
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Sebagaimana tergambar di dalam ToR yang dikirimkan oleh Panitia kepada saya, simposium
ini diselenggarakan karena kegelisahan akademis atas perkembangan partai politik (parpol)
yang disinyalir mulai berkelindan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang
dibentuknya sendiri. Problem akademiknya muncul karena keduanya (parpol dan ormas) diatur
dengan UU yang berbeda dan dengan karakter spesifik dan persyaratan yang berbeda. Dalam
catatan saya, persoalan kehidupan dan peran parpol di dalam politik dan hukum di Indonesia
bukan hanya berkaitan dengan ormas yang dikooptasinya tetapi masih banyak masalah yang
cenderung menimbulkan kesan negatif sehingga tidak sedikit warga masyarakat yang
menghujat bahkan, jika kita menyimak suara-suara masyarakat di media sosial maupun di
media konvensional, tidak seidikit yang mengatakan secara emosional agar parpol ditiadakan
saja.
Masalah lain yang sering dipersoalkan dari kehidupan parpol di Indonesia pada saat ini adalah
banyaknya pengurus atau aktivisnya yang terlibat korupsi meskipun selalu diklaim bahwa para
koruptor itu adalah “oknum” yang harus bertanggungjawab secara pribadi, 2 banhaknya
pengutipan dan pembandaran dana oleh oknum dari para pemilik uang secara diam-diam, jual
beli kebijakan dalam proses legilasi, sampai pada mengkoptasi institusi eksekutif dengan
kebijakan-kebijakan yang korup.3 Ada yang mengatakan bahwa parpol di Indonesia bukan saja
gagal memperbaiki keadaan tetapi kehadirannya justru memperburuk tatakelola kepemrintahan

1

Disampaikan pada Simposium Hukum Tata Negara, “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai
Politik” yang diselenggarakan oleh Kemenkum-HAM RI yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia (FH-UII) di Yogykarta, Sabtu tanggal 29 Juni 2019.
2
Sampai saat ini sudah ada lima ketua parpol yang menghuni lembaga pemasyarakatan (dipenjarakan)
karena korupsi dan masih lebih banyak pengurus parpol lainnya yang juga dijatuhi hukuman pidana.
3
Contoh mutakhir tentang ini adalah tertangkap tangannya seorang ketua umum parpol Karen
mengintervensi pengelolaan atau penempatan jabatan melalui sangkaan suap menyuap atau di kementerian yang
dipimpin oleh salah seorang pimpinan parpol tersebut.
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karena ikut memupuk maraknya korupsi. 4 Meskipun begitu tidaklah boleh lantas dikatakan
bahwa kita tidak memerlukan parpol atau mengatakan bubarkan saja parpol-parpol. Adanya
parpol-parpol adalah keniscayaan dari pilihan para pendiri negara kita yang telah menetapkan
negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar konstitusi (demokrasi
konstitusional) atau negara demokrasi dan negara hukum. Di dalam negara demokrasi setiap
warga negara mempunyai hak untuk berserikat dan menggumpalkan aspirasi untuk
menentukan arah kebijakan negara yang (di dalam negara demokrasi moderen) dilakukan oleh
wakil-wakil rakyat baik yang dipilih secara langsung (independen) maupun secara tidak
langsung (perwakilan). Aturan main untuk melaksanakan demokrasi dituangkan di dalam
konstitusi yang pada umumnya berisi dua hal pokok, yakni, jaminan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia (HAM) dan Sistem Pemerintahan Negara yang mengatur kelembagaan
pemerintahan dan hubungan antar satu lembaga negara dengan yang lain dalam rangka
melindungi HAM tersebut.
Adanya partai politik dengan fungsi perekrutan politik di Indonesia juga diatur di dalam
konstitusi tertulisnya, yakni UUD 1945, sekurang-kurangnya di dalam empat Pasal yakni Pasal
6A, Pasal 8, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
1. Pasal 6A Ayat (2) mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
2. Pasal 8 Ayat (3) mengatur bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat
melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap) maka pelaksana tugas kepresidenan adalah
triumvirat (Mendagri, Menlu, dan Menhan) tetapi selambat-lambatnya dalam tiga
puluh hari sejak itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden/Wapres
yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan capres/cawapresnya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
3. Pasal 22E Ayat (3) mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota
DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.
4. Pasal 24C Ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kesewenangan Mahkamah
Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik.
Dilihat dari prinsip dan sistem demokrasi yang kita anut serta berdasar nukilan dari ketentuan
UUD 1945 tersebut maka, melihat buruknya peran dan kinerja parpol dewasa ini, tidak ada
pilihan lain bagi kita selain melakukan langkah-langkah guna memperbaikinya. Tidak ada opsi
4
Apakah pendapat yang seperti ini benar atau tidak tentu harus diteliti lebih mendalam karena sifatnya
masih konstatatif.
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bagi kita untuk meniadakan parpol di dalam tata politik kita karena keberadaan parpol adalah
konsekuensi dari demokrasi dan kontitusi yang kita anut. Pilihan kita hanya memperbaiki
secara bertahap agar secara terus menerus kehidupan kepartaian kita menjadi lebih baik.
Adagiumnya, lebih baik ada parpol meskipun berkinerja buruk daripada tidak ada parpol.
Mengapa? Karena pemerintah yang tidak dikontrol oleh rakyat melalui lembaga politik resmi
(parpol) yang mengawasinya dari DPR sangat potensial untuk menjadi sewenang-wenang. Jika
ditanyakan lagi, mengapa kita memilih demokrasi? Karena pilihan itulah yang menjadi
resultante saat para pendiri negara menyusun konstitusi.
Indonesia menganut asas dan sistem demokrasi 5
Ada yang memeprsoalkan, apakah demokrasi yang kita pilih ini sudah tepat. Bahkan ada yang
mempersoalkan, apakah bentuk dan sistem demokrasi itu cocok dengan budaya bangsa
Indonesia. Haruslah ditegaskan lebih dulu bahwa demokrasi adalah pilihan kesepakatan atau
resultante yang dijadikan bagian fundamental dalam konstitusi kita. Seperti dikatakan oleh KC
Wheare, isi konstitusi itu adalah kesepakatan (resultante) para pembentuknya setelah dilakukan
pembahasan atau perdebatan berdasar siatuasi politik, sosial, ekonomi, budaya pada saat
dibuat. Sebagai pedoman dasar dalam hidup bernegara isi konstitusi itu tak perlu dipersoalkan
benar dan salahnya atau baik dan buruknya; ia harus ditaati karena sudah disepakati untuk
diberlakukan sebagai konstitusi. Persoalan benar dan salah atau baik dan buruk tentu relatif:
benar kata yang satu, salah kata yang lain, baik kata yang satu, buruk kata yang lain.
Oleh sebab itu terlepas dari salah-benarnya dan baik-buruknya itu konstitusi yang berlaku
haruslah diikuti dan ditegakkan oleh negara. Secara akademis isi konstitusi memang bisa dinilai
baik atau buruk dan benar atau salahnya, tetapi penilaian akademis tidaklah menyebabkan
kosntitusi menjadi tidak berlaku. Untuk praktisnya penilaian akademis itu bisa berguna jika
akan ada perubahan (amandemen) atas konstitusi yang masih berlaku, itu pun pasti ada
penilaian yang kontroversi lagi, ada yang setuju karena idenya dinilai baik dan benar, ada yang

5

Lihat juga dalam makalah saya, Moh. Mahfud MD “Pilkada Serentak di Indonesia” yang disampaikan
pada Seminar tentang “Pilkada Serentak” yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu di Bengkulu pada hari Sabtu, 3 Oktober 2015. Makalah ini juga disunting dan
ditulis kembali dari makalah saya, Moh. Mahfud MD, “Problematika Peradilan Pemilu Kepala Daerah dalam
Pemilu Serentak” yang disampaikan pada diskusi panel Bidang Studi Politik untuk peserta PRRA LIII Tahun
2015 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) bertajuk, “Sistem Pemiliu Serentak dalam Rangka Membangun
Demokrasi di Indonesia” di Ruang Pancagatra Lantai II Lemhans RI, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015.
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menolak karena idenya dianggap salah dan buruk. Maka dari itu yang sedang berlaku itulah
yang harus ditaati.
Begitu pula halnya dengan prinsip dan sistem demokrasi. Untuk praktik ketatanegaraan,
demokrasi tak perlu dipersoalkan salah atau benarnya, baik atau buruknya; ia harus diikuti
karena sudah dijadikan sebagai resultante untuk dijadikan sebagai salah satu atau bagian dari
fundamen bernegara. Secara teoretis-akademis demokrasi itu memang bukan prinsip dan
sistem yang idelal; ia mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Plato menyebut demokrasi
itu mempunyai kejelekan karena memberikan hak kepada rakyat yang umumnya awam
(bahkan mungkin tidak terdidik) untuk menentukan kebijakan dan jalannya negara serta
berpotensi menimbulkan massa liar yang bisa merusak ketertiban dan keamanan. Sedangkan
Aristoteles mengatakan jeleknya demokrasi itu karena di dalamnya selalu ada demagogue alias
agitator yang biasanya membual dan berbohong.
Harus diingat pula bahwa pilihan para pendiri negara negara atas asas dan sistem demokrasi
bukan dilakukan secara serampangan. Pilihan itu dilakukan melalui perdebatan yang panjang
sampai-sampai diputus melalui voting. Pada saat terjadi perdebatan, apakah Indonesia ini akan
dijadikan negara merdeka dalam bentuk republik (suksesi dengan pemilihan oleh rakyat secara
demokratis) ataukah akan dijadikan kerajaan (suksesi dengan pewarisan atau penunjukan)
maka atas usul Yamin keputusannya diambil melalui voting. Itu terjadi pada Sidang BPUPKI
tanggal 10 Juli 1945. Setelah perdebatan agak panjang untuk memilih bentuk kerajaan atau
republik, Yamin mengusulkan agar diundi (voting) dengan cara terbuka, bukan ditulis di dalam
kertas oleh masing-masing pemberi suara. Usul Yamin itu didukung oleh Ketua BPUPKI
Radjiman Wedyodiningrat yang menyambut dengan, “…Baik Setem saja”. Voting akhirnya
menghasilkan suara 55 menyetujui bentuk republik, 6 menyetujui bentuk kerajaan, dan 1 suara
blanko. Voting juga dilakukan saat terjadi perdebatan, apakah negara ini akan diberi bentuk
negara kesatuan ataukah diberi bentuk negara federal (serikat). Hatta termasuk yang getol
mengusulkan negara federal, sebaliknya Soekarno keras menginginkan negara kesatuan.
Setelah disetem dari seluruh anggota BPUPKI yang hadir saat itu diperoleh pendukung negara
federal sebanyak 6 suara. Di dalam UUD 1945 sendiri voting (penentuan dengan suara
terbanyak) itu juga dimuat secara tegas di dalam Pasal 2 Ayat (3) UUD yang menyatakan
bahwa “segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak”. Bahkan untuk UUD
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1945 hasil amandemen yang berlaku sekarang ini ada bagiannya yang ditetapkan melalui
voting seperti peniadaan Fraksi Utusan Daerah di MPR. 6
Parpol, Ormas, dan penataannya
Uraian sederhana di atas menggambarkan tentang filosofi dan pengaturan konstitusi tentang
asas dan sistem demokrasi dalam kaitannya dengan eksistensi partai politik di Indonesia. Selain
ada fisofi dan sistem yang menjanjikan kebaikan bagi kehidupan bernegara ternyata banyak
juga problema yang muncul dalam penataan dan eksistensi parpol saat ini. Simposium ini
memfokuskan kegelisahan dan sorotannya terhadap pengaturan organisasi sayap partai politik.
Dalam catatan saya, sejauh ini, sebenarnya belum banyak sorotan masyarakat atas tumbuhkembang dan peran organisasi sayap di partai politik, kalau bentuknya ormas. Memang ada
beberapa organisasi sayap partai politik tetapi tidak berbentuk ormas tersendiri melainkan
menjadi onderbouw resmi, misalnya, Gerakan Pemuda Kakbah (PPP), Garda Bangsa (PKB),
Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan sebagainya. Tetapi organisasi-organisasi sayap
itu bukanlah ormas yang mencari dana untuk parpol melainkan justru dibiayai oleh parpol
induknya. Di PDIP memang ada sayap yang bernama Baitul Muslimin tetapi itu pun tidak
pernah terdengar menghimpun dana untuk membiayai PDIP, malahan dibiayai oleh PDIP.
Memang dalam kaitannya dengan ormas ada parpol-parpol yang sering berusaha
mengidentifikasi dirinya dengan ormas-ormas besar, seperti PKB yang sering diklaim lahir dari
NU dan PAN yang sering dikaitkan dengan Muhammadiyah, tetapi secara resmi kedua ormas
tersebut bukanlah bagian dari parpol malahan lebih bisa dinilai menjadi induk dari parpol
tersebut. Meskipun begitu, simposium ini menjadi sangat penting dan cukup cerdas untuk
mengantisipasi kemungkinan digunakannya ormas-oramas “kelak” sebagai sayap parpol untuk
mencari dana. Oleh sebab itu “Simposium Penataan Organisasi Sayap Partai Politik” ini
haruslah melahirkan kesimpulan yang bisa menyehatkan kehidupan partai politik kita.
Ada hal lain yang sudah nyata menjadi problem dalam kehidupan kepartaian kita, yakni, soal
pencarian dan penggunaan dana parpol yang sering koruptif dan menipulatif seperti banyaknya
isyu korupsi, politik uang, mahar pencalonan, pemerasan politik, transaksi jabatan, jual beli
kebijakan, dan sebagainya. Banyak yang mengusulkan agar negara menyediakan dana yang
cukup untuk membiayai kebutuhan operasional partai politik. Konperensi Hukum Tata Negara
II yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang pada tahun 2016
6

Adalah salah juga pandangan bahwa di dalam sistem kenegaraan kita tidak mengenal voting karena
dianggap liberal. Justeru negara kita ini dibentuk, antara lain, melalui voting. Memang kita harus berusaha untuk
mencapau musyawarah mufakat, tetapi jika akhirnya harus diputus dengan voting maka voting tidak dilarang.
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membedah khusus ide pendanaan parpol oleh negara. Kesimpulan-kesimpulannya cukup
menarik untuk terus dielaborasi dan dijadikan alternatif dalam penataan sistem kepartaian kita.
Ada juga masalah pembubaran partai politik yang pengaturannya dinilai kurang tepat. Seperti
diketahui menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran
partai politik. Tetapi UU yang mengatur hal tersebut mengaturnya secara agak terkendala
karena “pembubaran partai politik” harus diajukan (dituntut pembubarannya) oleh Pemerintah
ke Mahkamah Konstitusi. Mekanisme yang demikian menimbulkan problem karena beberapa
hal: Pertama, bagaimana jika parpol yang harus dituntut pembubarannya itu adalah partai
penguasa (ruling party)?; Kedua, jika parpol yang melanggar dan harus dituntut untuk bubar
merupakan parpol pendukung Pemerintah dalam sebuah koalisi maka tidak akan mudah untuk
dilakukan; Ketiga, seumpama pun yang melakukan pelanggaran itu bukan parpol yang menjadi
bagian dari koalisi pemerintahan yang berkuasa maka tidak mudah juga untuk sembarangan
mengajukan tuntutan pembubaran parpol sebab yang bisa terjadi adalah saling sandera
mengingat sangat mungkin terjadi bahwa partai yang berkuasa pun terlibat dalam pelanggaranpelanggaran yang bisa dituntut agar dibubarkan. Oleh sebab itu ada baiknya pengajuan tuntutan
pembubaran partai politik untuk diputus oleh MK itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU). Selain bisa lebih netral dan memang berfungsi menangani keikutsertaan parpol di
dalam pemilu KPU adalah lembaga negara yang menurut Pasal 22E Ayat (5) UUD bersifat
nasional, tetap, dan mandiri.
Masalah yang juga sering diwacanakan adalah bagaimana menemukan sistem dan aturan yang
bisa disepakati bersama secara agak lebih permanen tentang pembatasan jumlah parpol secara
rasional tanpa harus mengekang kebebasan untuk berserikat dan mengummpalkan aspirasi
warga masyarakat. Selama ini kita sudah menggunakan Parlementary Threshold tetapi
tampaknya kurang efektif sehingga harus terus disempurnakan setiap menjelang Pemilu.
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Parpol dan Organisasi Sayap Parpol
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Berikut adalah poin-poin materi yang disampaikan Pro. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam
seminar:
a. Partai poliitik merupakan perwujudan hak asasi manusia yang freedom of speech, dan
freedom of expression.
b. Partai politik harus di bubarkan melalui jalur hukum, bukan lewat jalur politik.
c. Masalahnya adalah apabila partai politik dibubarkan bagaimana dengan organisasi
sayap partai politiknya?.
d. Perlakukan hukum terhadap organisasi yang terafilisi atau organisasi independen.
e. Teori trias politica sudah ketinggalan jaman.
f. Ada dua pengertian yang ditawarkan:
-

Iner structer sistem kekuasaan negara; dan

-

Outer structer.

g. Di amerika ada undang-undang larangan kepentingan.
h. Esensi teori montesque adalah menghilangkan konflik kepentingan.
i.

Mereformasi partai politik, dengan cara:
-

partai politik harus dipisahkan dari urusan swasta atau bisnis;

-

seminar ini harus menghasilkan public policy yang tepat;

-

perlu mengklasifikasikan satu persatu soal partai politik dan organisasi sayap partai
politik;

-

partai politik dilihat dari pendirianya privat, tetapi diliat dari kegiatanya memiliki
kepentingan publik;

-

ada masalah partai politik yang menjadi peserta pemilu dan bukan peserta pemilu,
partai politik yang bukan peserta pemilu siapa yang membubarkan;

-

berbicara di Amerika, organisasi masyarakat itu datang dari partai politik;

-

harus ada perbedaan organisasi masyarakat yang independen dan organisasi
masyarakat yang terafiliasi dengan parpol;

-

partai politik saat ini berpotensi merepotkan;

-

reinstitusionalisasi;

-

pelembagaan partai politik yang tepat ke depan; dan
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j.

pelembagaan sistem politik internal yang harusnya diatur.

Demokratic rigres gejala global.

k. gerakan radikalisme dimana-mana.
l.

Demokratic rigres memerlukan reformasi.

m. Sekarang partai politik banyak mengalami feodalisasi.
n. Banyak yang saat ini berebicara rule tapi melupakan budaya.
o. Institulisasi sudah demokratis, tetapi budayanya masih feodalis.
p. Feodalisme di indonesia sudah berbudaya, sistimnya sesungguhnya harus modern.
q. Mari kita berperan meskipun tanpa jabatan.
r. Politik membuat orang memikirkan hal secara jangka pendek.
s. Ke depan kita harus memikirkan jangka panjang.
t. Ketua umum dominan dalam partai politik.
u. Perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan dan internal partai politik.
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Agenda
Pendahuluan
Perdebatan konseptual: Partai Politik dan organisasi
pendukungnya
Praktek di Indonesia
Tawaran rekomendasi
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Entitas OSP (Organisasi Sayap Partai) telah ada dan berkontribusi
dalam perkembangan partai politik di Indonesia
Perkembangan partai politik di Indonesia: kuatnya ketokohan elite
partai; oligarki di internal partai; candidate-centre dalam pemilu
legislatif
Namun, aturan formal terkait dengan OSP masih belum jelas dan ada
ruang diskusi
Untuk itu, seberapa relevan OSP dalam perkembangan partai;
seberapa penting OSP perlu didorong dalam aturan formal

Perdebatan konseptual: Partai Politik dan
organisasi pendukungnya
Makna representasi partai politik

Organisasi partai politik dan perkembangannya

Tipologi partai politik berdasarkan relasi partai politik dan
masyarakat
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Makna representasi partai politik
standing for dan acting for (Katz 2006)

Standing for: karakter demografi; distribusi opini untuk
menyuarakan kelompok minoritas (mirroring minority groups)

acting for: delegate (direct agent dari dapil); trustee (menggerakan
kepentingan); ombudsman (pelayanan kepada pemilih di dapil).

Organisasi partai politik dan
perkembangannya
Relasi pemilih, politisi dan organisasi sosial (Manin,
Pzeworski & Stokes 1999)

keanggotaan partai dan kepercayaan terhadap partai cenderung
menurun (Montero & Gunther 2002; Daalder 2002; LaPalombara
2007) --> krisis partai

Munculnya ketokohan dan personalisasi politik (Poguntke &
Webb 2005)
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Partai Kartel (Katz & Mair 1995): kolusi; partai menguasai beberapa aspek dan
dimensi dari negara; negara dan partai hampir mendekati dan perlahan saling
tergantung; strategi untuk saling melindungi
Catch-all party (Krouwel 2012): ideologi dan platform yang tidak jelas; sematamata mencari pemenuhan votes; lemah dengan dapilnya
Pendekatan kelembagaan partai kuat-lemah (Webb & White 2007): electoral
volatility; keefektifan jumlah partai; keanggotaan; election turnout; sentimen
anti partai

Praktek di Indonesia
Identifikasi OSP di partai politik

Afiliasi organisasi massa/LSM/organisasi sosial keagamaan dengan
partai politik

Relasi partai politik dengan kelompok afiliasinya (OSP dan
lainnya)
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Identifikasi OSP di Partai Politik
Sebutan: "Organisasi Sayap" atau "Badan Otonom"
Bagian dari "pendiri" partai politik: GOLKAR (Soksi, MKGR,
Kosgoro)
Organisasi Sayap di partai politik dan menjadi penentu kebijakan (Gerindra;
PPP; PKB; Nasdem)
Organisasi sayap di partai politik dan TIDAK menjadi penentu
kebijakan: (PDIP; PD; PAN)
Organisasi sayap di LUAR partai politik (PKS)

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: tidak ada afiliasi politik formal; Namun,
tidak semua pemilih NU dan Muhammadiyah adalah pendukung PKB dan PAN;
kader dan pengurus adalah politisi atau pimpinan dua parpol ini

FSPMI (pekerja) memiliki afiliasi politik ke PKS
HMI/KAHMI, GMNI, KAMMI, ataupun PMII/IKAPMII (organisasi
kemahasiswaan) pun punya afiliasi informal dengan Golkar, PKB,
PPP, Demokrat, Nasdem, PDIP, PKS, dsb.
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Relasi partai politik dengan kelompok afiliasinya (OSP dan lainnya)
-

-

Pola yang terbentuk dari kelompok afiliasi politik: informal; cair; personal; tidak
ada ikatan
Akibat: tidak terstruktur dan tidak sistematis; sulit dilacak dukungan electoral
dan dampaknya; tidak mudah dalam identifikasi organisasi dan
perkembangannya
Pola yang terbentuk dari kelompok OSP: formal; terstruktur dan sistematis; tidak
dominan dalam pembentukan kebijakan; masih tergantung ketokohan pimpinan
Akibat: lemah pengaruh dan belum maksimal peran dan fungsinya; personalisasi
tokoh dominan

Relasi OSP dengan Partai Politik
-

Seberapa mampu Partai Politik dapat mencerminkan aspirasi OSP dan BO?
(Standing For)
Apakah ada yang ‘mewakili’ suara OSP dan BO dalam semua kebijakan partai?
(acting for)
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Tawaran Rekomendasi
-

Ugensi OSP dalam praktik politik? Sebagian besar menganggap iya; namun
bersifat otonom dan independen
Perlukah negara mengatur kelembagaanya?
a. Seandainya OSP dan BO itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam partai;
maka aturan hukumnya adalah organisasi partai politik
b. Seandainya OSP ataupun BO itu terpisah dan independen; maka aturan
hukumnya adalah Ormas, meski ada kontradiksi

Kontak: Gedung B Lantai 2 Kampus FISIP UI Depok
website: www.puskapol.ui.ac.id
email: puskapolui@gmail.com
IG: @puskapolui
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ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
Bagir Manan
“Partai politik memainkan peran yang unik dan penting dalam sistem pemerintahan demokratis
kita. Partai memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara padu dalam sistem pemerintahan
yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar jabatan publik. Mereka menyatukan
kelompok-kelompok yang beragam dan bercerai berai sebagai satu kekuatan terpadu, menjadi
lingkungan yang diperlukan antara cabang-cabang dan tingkat-tingkat pemerintahan yang
berbeda-beda, dan menjamin kesinambungan yang berlangsung melebihi masa jabatan. Partai
juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam politik, menuntut
politisi bertanggungjawab atas tindakan mereka, dan mendorong debat dan diskusi tentang isuisu penting (ringkasan amicus curie yang diajukan oleh Komite Pembaharuan Partai dalam
Colorado Republican Federal Campaign Committee v Federal Election Commission, 1996). 7

1. Pendahuluan
Sebelum memulai obyek tentang “organisasi sayap partai politik”, ada baiknya
ada catatan pendahuluan mengenai beberapa hal: “pengertian partai politik, partai
politik dan demokrasi, partai politik di Indonesia”.
1.1. Pengertian Partai Politik
Hingga saat ini tidak ada rumusan tunggal mengenai pengertian partai politik. Di
bawah ini dicatat sejumlah pendapat.
1. Edmund Burke (1770): “Partai adalah kumpulan orang yang bersatu untuk
memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka,
berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati”.
2. Anthony Downs (1957): “dalam arti luas, partai politik adalah koalisi orangorang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara-cara yang
sah. Yang kita maksud dengan koalisi adalah sekelompok individu yang
memiliki tujuan tertentu yang sama dan saling bekerja sama untuk
mencapainya. Yang kita maksud dengan aparat pemerintahan adalah perangkat
fisik,

hukum,

dan kelembagaan yang digunakan pemerintah untuk

7
Versi Bahasa Indonesia buku Richard S. Katz - William Crotty, Handbook Of Party Politcs, yang
diterjemahkan Ahmad Asnawi Hhandbook Partai Politik, 1914, hlm. 8.
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melaksanakan peran khusus dalam pembagian kerja. Yang kita maksud dengan
cara sah adalah pengaruh yang melembaga atau sah”.
3. V.O. Key, Jr (1964): “Partai politik, setidaknya di kancah Amerika, cenderung
menjadi „kelompok‟ khusus … dalam kumpulan pemilih secara keseluruhan,
kelompok terbentuk dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai
anggota partai … Dalam pengertian lain istilah „partai‟ bisa mengacu pada
kelompok pekerja professional… Kadang-kadang partai menunjukkan
kelompok-kelompok dalam pemerintahan … Seringkali partai mengacu pada
suatu entitas yang termasuk salah satu dari partai di-dalam-pemilih, kelompok
politik professional, partai-di-legislatif, dan partai-di-pemerintahan …
Sebenarnya, pemakaian yang mencakup semua ini memiliki aplikasi yang sah,
karena semua jenis kelompok yang disebut partai berinteraksi secara erat dan
kadang-kadang mungkin sebagai satu jenis. Namun baik secara analitis dan
operasional istilah „partai‟ paling sering mengacu pada beberapa jenis
kelompok; dan kita perlu memperjelas makna di mana istilah ini digunakan”.
4. William Nisbet Chambers (1967): “Partai politik dalam arti modern dapat
dianggap sebagai formasi sosial yang relative tahan lama yang berusaha meraih
jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan suatu struktur atau
organisasi yang menghubungkan para pemimpin di pusat pemerintahan dengan
pengikut rakyat yang signifikan di arena politik dan kantong-kantong lokal, dan
menghasilkan perspektif atau setidaknya simbol-simbol indentifikasi atau
kesetiaan kelompok”.
5. Leon D. Epstein (1980): “[Apa] yang dimaksud dengan partai politik adalah
kelompok, meskipun terorganisir secara longgar, yang berusaha untuk memilih
pemegang jabatan pemerintah dengan nama tertentu”.
6. Ronald Reagan (1984): “Partai politik bukanlah persaudaraan. Ini bukan seperti
dasi sekolah tua yang Anda kenakan. Anda bersatu dalam partai politik karena
keyakinan tertentu tentang seperti apa seharusnya pemerintah”.
7. Joseph Schlesinger (1991): “Partai politik adalah kelompok yang terorganisir
untuk mendapatkan kontrol atas pemerintahan atas nama kelompok itu dengan
memenangi pemilihan jabatan- jabatan publik”.
8. John Aldrich (1995): “Partai politik dapat dilihat sebagai koalisi elit untuk
merebut dan menggunakan jabatan politik. [Tapi] partai politik lebih dari
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koalisi. Partai politik adalah koalisi terlembaga, yang telah mengadopsi aturan
norma, dan prosedur”.8
Dari berbagai pengertian di atas, ada ada sejumlah ciri fungsi partai politik
– antara lain:
1.

kelompok yang memperjuangkan kepentingan nasional.

2.

kelompok yang

berusaha

meraih,

duduk dan

mengontrol

publik.
3.

kelompok yang memilih untuk mengisi jabatan.

4.

kelompok yang mempunyai keyakinan tentang bagaimana seharusnya
pemerintahan (dijalankan).

5.

kelompok yang bersatu atas dasar persamaan ideologi, persamaan gagasan
atau cita-cita, persamaan gagasan atau program, persamaan persamaan
kepentingan dan lain-lain.

6.

sebagai sarana yang memberi kesempatan rakyat banyak mewujudkan hakhak demokrasi (berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan).
Namun, dari semua unsur atau fungsi di atas, ada dua esensi partai politik

yaitu Pertama; partai politik sebagai sarana demokrasi. Kedua; partai politik
sebagai sarana memperjuangkan, duduk, mempengaruhi, dan mengontrol
kekuasaan.
Berdasarkan esennsi ini dapat dibedakan antara: “partai politik sebagai
sarana demokrasi dan partai politik sebagai sarana kekuasaan belaka.
Sejarah mencatat, pernah ada partai Nazi (Hitler), partai Fascis
(Mussolini), Partai Komunis (atau nama lain) di negara- negara komunis.
Selain sebagai “partai tunggal” (yang diperbolehkan), juga sebagai partai
pendukung kekuasaan otoriter atau kediktatoran. Mungkin juga didapati lebih
dari satu partai tetapi ada “partai dominan”, pendukung kekuasaan otoriter
atau kediktatoran, atau berbagai partai itu senantiasa bersuara seragam
mengelukan kekuasaan otoriter atau kediktatoran. Partai atau partai-partai
semacam ini bukanlah sarana demokrasi.
Bagaimana semestinya partai sebagai sarana demokrasi. Walaupun ada
partai politik yang tidak menjadi (bukan) sarana demokrasi, tetapi sebaliknya

8

Ahmad Asnawi, ibid, hlm. 4-5.
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tidak ada demokrasi cq demokrasi perwakilan (representative democracy)
tanpa partai politik. James Brice menegaskan, tidak ada pemerintah
representatif tanpa partai politik. EE. Schattschneider menyatakan:
“demokrasi modern tidak dapat dibayangkan tanpa partai”. Clinton Rossitter,
dalam konteks Amerika menyatakan: “Tidak ada Amerika tanpa demokrasi
tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai.
Di Indonesia sendiri, partai politik telah ada sejak masa penjajahan. Pada
masa itu, partai-partai politik seperti „Indishe Partij‟, „PNI‟, Partai Serikat
Islam, Partai Penyadar”, adalah sarana perjuangan melawan penjajah untuk
mencapai kemerdekaan. Di masa penjajahan Jepang tidak ada partai politik,
karena dilarang pemerintah pendudukan Jepang. Setelah merdeka partai
politik berkembang atas dasar “Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945
(16 Oktober 1945)”.
2. Organisasi sayap partai politik
Di masa lalu, baik dikalangan politik, ahli politik, pengamat politik, termasuk
di kalangan pers, bahkan masyarakat biasa, cukup populer ungkapan atau istilah yang
berasal dari bahasa Belanda “onderbouw” (baca: onderbow) untuk menggambarkan
hubungan antara suatu partai politik dengan satu atau beberapa organisasi non politik.
Bahkan secara tersurat maupun tersirat, sebutan “orderbauw” diartikan suatu atau
beberapa organisasi non politik berada di bawah naungan atau berada dalam lingkungan
partai politik tertentu. Sekedar beberapa contoh: “Pemuda Marhaenis, atau Pemuda
Demokrat, Wanita Marhaenis atau Wanita Demokrat lazim dipertalikan, karena itu
dianggap sebagai “onderbouw” PNI. GPII lazim dipertalikan dengan Masjumi, karena
itu dianggap “onderbouw” Masjumi. Pemuda Sosialis, lazim dipertalikan, karena itu
dianggap “onderbauw” PSI. Pemuda Rakyat, Gerwani lazim dipertalikan dengan,
karena itu dianggap “onderbauw” PKI. Bahkan, hubungan semacam itu berkembang
juga dikalangan mahasiswa dan pejalar. Gerakan Mahasiswa Sosial (Gemsos),
dianggap “onderbauw” PSI. GMNI, GSNI dianggap “anderbauw” PNI. Sampai-sampai
ada yang memandang, HMI dan PII adalah “anderbauw” Masjumi.

Dalam

perkembangan, pemakaian istilah “onderbauw” meluas ke organisasi non partai politik.
Pemuda

Muhammadiyah,

Aisyiah,

IMM

dianggap

sebagai

“onderbauw”

Muhamadiyah. GP. Ansor, Muslimat, PMII dianggap sebagai “onderbouw” Nahdhatul
Ulama (NU).
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Pada saat ini, tidaklah lagi lazim dipergunakan sebutan “onderbouw”, tetapi
dalam kenyataan, ada organisasi sosial yang berada di bawah naungan atau berada di
bawah pengaruh, atau pendukung partai politik tertentu. Brigade Pemuda Nusantara
tidak dapat dilepaskan dari Nasdem. Pemuda Kakbah dipertalikan dengan PPP. Pemuda
Karya dipertalikan dengan Golkar.
Sekedar tetap menggunakan istilah “onderbouw” (yang diharapkan berjalan
paralel dengan sebutan “organisasi sayap”): “Apakah berbagai organisasi yang
disebutkan “onderbouw” merupakan bagian atau bersatu secara integral, atau dibawah
pengelolaan, atau pengaturan partai politik yang bersangkutan? Ataukan yang selama
ini disebut organisasi “onderbouw” itu lebih bernuansa sosiologis bukan yuridis?
Dalam makna yuridis, didapati berbagai dasar hubungan antara organisasi
“onderbouw” dengan suatu partai politik. Namun, sebelum menyampaikan catatan
makna yuridis tersebut, ada baiknya terlebih dahulu dicatat tentang “makna asli” kata
“onderbouw” itu sendiri. Dalam pemahaman populer yang dikemukakan di atas,
terkesan sebutan “onderbouw” menunjukkan sesuatu ada di bawah naungan atau dalam
lingkungan sesuatu yang lebih tinggi. Berbagai organisasi atau kesatuan yang
disebutkan di atas berada di bawah atau dalam naungan partai politik atau organisasi
yang berkedudukan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pengertian “onderbouw”
sebagai “substruktur” (substructure). Tetapi secara yuridis, (status yuridis) didapati
berbagai pola yang disebut “onderbouw”.
Pertama; suatu organisasi yang bersatu dalam struktur organisasi partai yang
bersangkutan, seperti satuan kepemudaan, kemahasiswaan dan pelajar, wanita dan lainlain yang menjadi organ suatu partai politik. Kedua; satuan organisasi yang berstatus
dan berdiri sendiri tetapi dibawah kendali dan kontrol partai politik.
Ketiga; satuan organisasi yang berstatus dan berdiri sendiri di luar partai politik, tetapi
disatukan dan menjadi pendukung tetap suatu partai politik karena persamaan ideologi,
persamaan cita-cita dan gagasan sebagai dasar perjuangan dalam tatanan sosial,
ekonomi, dan politik.
Keempat; satuan organisasi yang berstatus dan berdiri sendiri sebagai pendukung tidak
tetap tergantung pada program yang dijadikan isu utama dalam peristiwa tertentu
seperti pemilihan umum (pemilihan Presiden dan atau anggota badan perwakilan
rakyat). Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru berlalu, ada
pernyataan- pernyataan dukungan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu
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seperti dukungan “persatuan pondok pesantren, persatuan ulama, persatuan alumni
suatu universitas dan lain-lain”. Di negara- negara lain, partai-partai politik yang
bersaing berusaha misalnya, memperoleh dukungan dari “Serikat Sekerja” (Trade
Unions) sebagai organisasi yang biasanya sangat “solid” dan berpengaruh.
Pertanyaannya: “Apakah upaya mengidentifikasi “organisasi sayap partai” akan
mencakup berbagai kemungkinan di atas atau hanya salah satu jenis organisasi atas
dasar serta pola hubungan dengan partai suatu partai politik”?
Pilihan ini penting, karena akan menentukan – antara lain – sifat hubungan
hukum dan pertanggunngjawaban hukum partai politik terhadap organisasi sayap yang
bersangkutan. Begitu pula sebaliknya akan menentukan hak dan kewajiban organisasi
sayap partai terhadap partai politik. Dalam tatanan yang memberi wewenang kepada
negara untuk – misalnya membubarkan suatu partai politik, akan terkait pula dengan
eksistensi “organisasi sayap partai yang bersangkutan. Suatu saat, Pemerintah RI
memutuskan melarang beberapa partai politik tanpa disertai larangan terhadap
organisasi sayap partai karena dianggap tidak ada hubungan hukum yang bersifat
organik antara partai politik yang terkena larangan dengan organisasi sayap yang
bersangkutan. Kalaupun terkena larangan, bukan karena hubungan dengan partai tetapi
karena termasuk penganut ideologi yang terlarang di negara yang bersangkutan. Pada
peristiwa lain, keputusan melarang suatu partai politik termasuk organisasi sayap
karena dipandang sebagai satuan organik dengan partai yang bersangkutan.
3. Organisasi sayap sebagai sarana demokrasi dan sarana kelompok kepentingam
Kepada kita diajarkan tentang “supra struktur dan infra struktur politik. Infra
struktur politik dibedakan antara partai politik (political parties), golongan kepentingan
(interest groups), golongan penekan (pressure groups). Ada juga yang menyebut, tokoh
politik (political figures) sebagai salah satu infra struktur politik. Dimana tempat kaum
intelektual atau kaum cerdik pandai, para ilmuwan (scientists)? Betapa besar peran
“warga kampus” (para mahasiswa, dosen), kaum sarjana atas perubahan tahun 1966
(KAMI, KAPI/KAPPI, KASI) di samping perserikatan buruh dan lain-lain. Kelompok
ini memperjuangkan perubahan politik, tetapi bukan atas dasar kehendak turut serta
atau menikmati kekuasaan, karena itu yang disebut “Angkatan 66”, menyebut diri
sebagai “kekuatan moral” (moral force). Tentu saja, dikemudian hari banyak yang turut
dalam kekuasaan dan sangat menikmati kekuasaan, bahkan ada yang berakhir di muka
hakim (tragis).
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1. Organisasi sayap partai politik sebagai sarana demokrasi
Pada kutipan “pembukaan tulisan ini, dicatat ringkasan “amicus curie” yang
diajukan kepada Mahkamah Agung (supra) oleh Komite Pembaharuan Partai dalam
perkara Colorado Republican Federal Compaign Committee v Federal Election
Commission, 1996, yang menyatakan – antara lain – “partai politik memerankan peran
yang unik dan penting dalam pemerintahan demokrasi. Partai memungkinkan warga
berpartisipasi secara padu dalam sistem pemerintahan”. Dalam kaitan ini, kehadiran
organisasi sayap partai politik, dapat berperan memperluas peluang partisipasi masyarakat
dalam pemerintahan. Makin luas peluang partisipasi, makin lebih terjamin kehidupan
berdemokrasi. Tentu saja peluang adalah peluang demokratis sesuai dengan makna
partisipasi yang menunjukkan ada kebebasan, bukan mobilisasi.

2. Organisasi sayap partai politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan yang
diwadahi organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap partai politik di bidang
ketenagakerjaan

(perburuhan),

akan

memperluas

peluang

keterkaitan

memperjuangkan berbagai kepentingan kaum pekerja. Demikian pula halnya,
organisasi sayap partai di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
Namun dibalik segi-segi positif di atas, dapat terjadi yang sebaliknya yaitu
apabila partai politik melakukan “kuptasi (cooptatie)” yang menjadikan organisasi
sayap partai politik sekedar alat partai memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan,
hanya alat “machtsvorming” dan “machtsaanwending”.
4. Dasar konstitusional organisasi sayap partai
Sebagai sebuah organisasi, yang disebut organisasi “onderbouw” atau
“organisasi sayap partai politik” – terutama yang berbentuk organisasi mandiri –
hanyalah salah satu jenis organisasi yang dibentuk (didirikan) atas inisiatif masyarakat
(organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi sosial, organisasi keuangan,
organisasi profesi dan lain-lain). Karena sekedar sebagai salah satu bentuk organisasi,
berlakulah segala ketentuan hukum tentang organisasi, termasuk kebebasan
membentuk dan menentukan status organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan
tertib hukum yang diakui dan berlaku (legal order), ketertiban umum (public order),
kepentingan nasional (national interest), merugikan atau membatasi hak-hak orang lain
(injure and or limit the rights of others), atas dasar-dasar kenegaraan lainnya.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

29

Dalam UUD 1945, didapati dua pasal tentang jaminan hak atas kebebasan
membentuk dan menjadi anggota organisasi:
1. UUD 1945, Pasal 28:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang”.
2. UUD 1945, Pasal 28E ayat (3):
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat”.
Ketentuan Pasal 28E ayat (3) dimasukkan dalam UUD 1945 berdasarkan
“Perubahan Kedua UUD 1945” (tahun 2000). Secara esensial (begrippen), Pasal
28E ayat (3) tidak berbeda dengan Pasal
28. Suatu pengulangan yang berlebihan.
Dalam konteks internasional dan manca negara, ketentuan- ketentuan yang
diatur UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) dapat dijumpai dalam:
1.

Deklarasi Hak Asasi Universal Declaration Of Human Rights, UN, 1948.
Ps. 20: 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.9

2.

European Convention for the Protection of Human Righls and Fundamental
Freedoms (1950)
Ps. 11:
1. Everyone has the right to freedom of peacefull assemblly and to freedom of
association with others, including the right to form and join trade union for the
protection of interests.
2. No restriction shall be placed on the exercicise of these rights other then such
are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of
national security or public safety, or others. This Article not prevennt the
imposition of lawful restiction of the exercise of these rights by members of the
armed forces, of the police or the administration of the State.10

9

1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) atas kebebasan untuk berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu peserikatan (perkumpulan).
10
1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) atas kebebasan secara damai berkumpul dan kebebasan
berserikat denga orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat sekerja untuk
memperjuangkan/melindungi kepentingan mereka.
2. Tidak (boleh) ada pembatasan untuk menjalankan hak-hak ini selain dari yang ditentukan oleh hukum
(undang-undang) dan sebagai sesuatu yang dianggap perlu dalam tatanan masyarakat demokrasi untuk menjamin
kepentingaan nasional, dan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan pihak (orang) lain. Ketentuan ini tidak
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

30

3.

Covenant of Civil and Political Rights (UN 1966)
Ps. 22: 1. Everyone shall have the right to freedom of association with others,
imcluding the rights to form and join trade unions for the protection of his
interests. 11

4.

American Convention On Human Rights (Pact of San Jose), Costarica, 1969.
Ps. 16: 1. Everyone has the right to associate freely for ideological, religious,
political, economic, labor, social, cultural, sports, or other purposes.12

5.

African Charter On Human And People’s Rights (1981).
Ps. 10:

1. Every individual shall have the right to free association provided that

he abide by the law.13
Berdasarkan ketentuan internasional atau manca negara yang disebutkan di atas,
ada beberapa prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, Pasal 28, dan Pasal 28E ayat
(3).
Pertama; setiap orang berhak membentuk dan ikut serta dalam (menjadi anggota)
organisasi (perserikatan), baik atas dasar ideologi, politik, keagamaan, ekonomi,
pekerjaan, sosial, olah raga, dan lain-lain.
Kedua; pembatasan membentuk atau ikut serta dalam (menjadi anggota) organisasi
(perserikatan) hanya dapat dilakukan atas dasar pertimbangan yang bertalian dengan
dasar-dasar atau demi kepentingan dan sesuai dengan tatanan masyarakat demokratis,
kepentingan nasional, atau keamanan publik (national interest, public order, public
interest). Pembatasan ini dimuat dalam UUD 1945, Pasal 28J ayat (2):
“Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud sertamerta untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.

mengurangi pembatasan yang sesuai (menurut) hukum terhadap hak anggota angkatan bersenjata, polisi, atau
pejabat administrasi negara.
11
1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) atas kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak
membentuk dan menjadi anggota serikat sekerja demi memperjuangkan/melindungi kepentingan mereka.
12
1. Setiap orang berhak (mempunyai hak) secara bebas (berhak atas kebebasan) berserikat atas dasar
(yang bersifat) ideologi, keagamaan, politik, ekonomi, pekerjaan, sosial, budaya, olahraga, atau untuk tujuan
lain.
13
1. Setiap individu atau setiap orang (akan) mempunyai hak atau kebebasan berserikat dengan
ketentuan, yang bersangkutan taat (memahami) hukum.
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Dapat pula ditambahkan, ketentuan-ketentuan UUD 1945, Pasal 28 Pasal 28E ayat (3)
dan ketentuan-ketentuan internasional maupun manca negara tersebut ada dalam
lingkup jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, secara historis
pencantuman ketentuan UUD 1945, Pasal 28, merupakan hasil kesepakatan antara
anggota- anggota BPUPKI untuk memilih diantara berbagai ketentuan hak asasi
manusia seperti tercantum dalam “Droit de l‟Homme et du Citoyen”, (1789). Untuk
meyakinkan betapa penting ketentuan yang kemudian diatur dalam Pasal 28, Bung
Hatta dalam pidato di hadapan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, BPUPKI,
tanggal 17 Juli 1945 menyebutkan:
“usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang
kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus itu nanti jangan
menjadi negara kekuasaan, negara penindas”.
5. Prospek organisasi sayap partai politik
Di atas telah dikemukakan, peran yang dapat dijalankan organisasi sayap partai
politik yaitu sebagai sarana memperluas partisipasi masyarakat (publik) dalam
menjalankan demokrasi, dan sebagai sarana memper-juangkan dan menyalurkan
kepentingan yang diwakili organisasi sayap partai,
Telah pula dikemukakan, peran tersebut tidak akan tercapai apabila terjadi
“kuptasi” (cooptatie) terhadap organisasi sayap partai sehingga semata-mata menjadi
alat menambah kekuasaan dan kekuatan partai (partij machtsvorming dan
machtsaanwending)

terlepas

dari

upaya

mengembang-kan

demokrasi

dan

memperjuangkan kepentingan organisasi sayap partai. Hal ini dapat terjadi karena
beberapa kemungkinan:
Pertama; partai bukan (terutama) sebagai sarana demokrasi tetapi sebagai sarana
otoriter, sarana primordialisme, atau sarana feodalisme. Partai hanya alat memperoleh
dan mempertahankan kekuasaan.
Kedua; organisasi sayap partai itu sendiri tidak memilki gagasan yang akan
diperjuangkan, melainkan sekedar membutuhkan “pengakuan seremonial” seperti
berpakaian seragam ala militer atau polisi. Di Inggris, atas dasar “Public Order Act”,
dilarang dan merupakan pelanggaran, organisasi sipil menggunakan seragam seperti
tentara atau polisi.
Bagaimana semestinya organisasi sayap partai agar dapat benar- benar menjadi
sarana demokrasi dan sarana memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakili:
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Pertama; organisasi sayap partai harus menempatkan diri (ditempatkan) sebagai
“partisipan” dan “equal foot”, dalam memikul hak, kewajiban dan tanggung jawab
partai, bukan sekedar sebagai “supporter” (pendukung) belaka.
Kedua; organisasi sayap partai harus menempatkan diri (ditempatkan) sebagai “the
budding power” (kekuatan yang sedang mekar/tumbuh atau dimekarkan), untuk pada
waktunya menjadi unsur yang penuh kematangan dalam aktifitas partai.
Ketiga; organisasi sayap partai, harus memiliki gagasan-gagasan sesuai dengan sifat
organisasi untuk diperjuangkan agar menjadi garis perjuangan partai.
6. Bentuk, kedudukan, dan status hukum organisasi sayap partai
Di atas telah dikemukakan dasar konstitusional eksistensi organisasi sayap
partai. Sesuai dengan dasar konstitusional tersebut, bukanlah “boleh atau tidak boleh
ada organisasi sayap partai”. Persoalan hukum yang perlu diatur – antara lain:
Pertama; tatacara pembentukan organisasi sayap partai. Kedua; bentuk
hubungan organisasi sayap partai dengan partai. Ketiga; bentuk hukum organisasi
sayap partai. Keempat; prinsip-prinsip umum yang menjadi tapal batas aktivitas
organisasi sayap partai – baik aktivitas mandiri maupun aktivitas yang berkaitan dengan
aktivitas partai.
7. Penutup
Setelah lepas dari kekuasaan komunisme, rakyat Polandia menikmati kembali
kebebasan termasuk membentuk partai politik. Ada sejumlah penggemar minum bir,
sebagai suatu bentuk “gurauan”, membentuk “Partai Penggemar Bir”. Dalam
perjalanan, pada saat-saat berkumpul, para anggota partai ini melakukan diskusidiskusi yang dari waktu ke waktu menjadi serius dan melahirkan berbagai program
serius pula. Pada pemilihan umum 1991 “Partai Penggemar Bir” yang memiliki
berbagai program serius tersebut ikut pemilihan umum dan memperoleh 16 kursi di
Majelis Rendah (Sejm) Parlemen Polandia.
Barangkali sudah waktunya partai-partai politik di Indonesia, lebih
mengkedepankan gagasan-gagasan yang konkrit sebagai dasar dan garis perjuangan,
dan berangsur-angsur meninggalkan cara-cara memperoleh dukungan atas dasar
primordialisme baik yang bersifat ideologis, mengandalkan peran sejarah seseorang
dalam partai atau kewibawaan pribadi, dasar keturunan dan lain-lain semacam itu.
Mestinya tidak lagi mencukupi partai-partai sekedar mencantumkan dasar Pancasila
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dan UUD 1945, sekedar menyatakan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, sekedar
menyatakan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, ke-bhinneka-an. Partai
harus memiliki gagasan dan program untuk wewujudkan secara substantif Pancasila,
UUD 1945, NKRI, ke-bhinekaan. Perlu disadari, rakyat Indonesia makin cerdas dan
makin sadar mengenai cita-cita kemerdekaan yang harus diwujudkan di masa depan.
Organisasi sayap partai dapat berperan sebagai sumber dan pembawa gagasan yang
menjadi garis perjuangan partai.

Jakarta, 26 Juni 2019

Bagir Manan
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Organisasi Sayap Partai dan Masa
Depan Demokrasi di Indonesia
Kacung Marijan Guru Besar FISIP
Universitas Airlangga

Batasan Demokrasi
• Seymour Martin Lipset (1960:45), ‘as a political system which
supplies regular constitutional opportunities for changing the
governing officials, and a social mechanism which permits the
largest possible part of the population to influence major decisions
by choosing among contenders for political office’;
• Giovanni Sartori (1987:206), ‘a system in which no one can choose
himself [herself], no one can invest himself [herself] with the power
to rule and, therefore, no one can arrogate to himself [herself]
unconditional and unlimited power’.
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• Robert Dahl (1971) ‘a key characteristic of
democracy is the continuing responsiveness of the
government to the preferences of its citizens,
considered as political equals’;
• Menurut Dahl ada dua dimensi di dalam
demokrasi, yaitu ‘public contestations’ dan ‘the
right to participate’,

• Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (1990:6-7).
Demokrasi, kata mereka adalah sistem pemerintahan yang ‘meets three
essential conditions’
 Pertama, adanya ‘meaningful and extensive competition among individuals
and organized groups (especially political parties) for all effective positions of
government power, at regular intervals and excluding the use of force’;
 Kedua, adanya ‘a ‘highly inclusive’ level of participation in the selection of
leaders and policies, at least through regular and fair elections, such that no
major (adult) social group is excluded’;
 Ketiga, adanya ‘a level of civil and political liberties – freedom of expression,
freedom of the press, freedom to form and join organizations– sufficient to
ensure the integrrity of political competition and participation’
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Partai dan Demokrasi
• Munculnya partai-partai di banyak negara berbanding lurus
dengan tumbuhnya proses demokratisasi, khususnya yang
berkaitan dengan kesamaan hak antar warga negara.
• Sebagaimana digarisbawahi oleh Evereth Call Ladd, Jr
(1970:16), partai politik merupakan ‘children of
egalitarianism’.
• Karena itu, partai politik merupakan satu pilar dari demokrasi
yang harus ada di dalam suatu negara modern.

• Clinton Rossister (1960:1) mengatakan ‘No America
without democracy, no democracy without politics, and
no politics without parties’.
• Richards Katz (1980:1), ‘modern democracy is
party democracy’.
• Partai politik, instrumen untuk memperoleh dan
mempertahan kekuasaan, artikulasi dan agregasi
kepentingan yang ada di dalam masyarakat.
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Partai dan Organisasi Sayap
• Salah satu tujuan dari pembentukan partai adalah untuk memperoleh dan
mempertahankan kekuasaan, melalui pemilu.

• Tujuan ini bisa diperoleh ketika partai itu, dan aktivis yang ada di dalamnya,
mampu membangun relasi yang baik dengan masyarakat/pemilih, serta
menawarkan produk (kandidat, program) yang lebih baik dari partai-partai
lain.

• Pembentukan organisasi sayap, seperti kepemudaan dan kelompokkelompok profesi dari partai, dimaksudkan untuk memperoleh dukungan
yang lebih massive, di samping untuk kaderisasi.

Perubahan Politik dan Kemerosotan Dukungan kepada
Partai
• Jennifer Lees-Marshment (2009:7), mengidentifikasi sejumlah perubahanperubahan terkait dengan fenomena dan perilaku politik:

 Terdapat penurunan jumlah keanggotaan partai;
 Identifikasi partai menurun;
 Partisipasi dalam politik tradisional menurun;
 Keterlibatan anak-anak muda dalam politik tradisional menurun;
 Televisi dan internet menjadi sumber informasi politik lebih penting;
 Pemilih lebih kritis terhadap para elite.
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• Fenomena tersebut memuncul pertanyaan, apakah partai politik itu
masih tetap penting atau tidak?
• Dalam hal untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, di
sejumlah negara, selama ini sudah dibuka kran non-partai, yaitu
calon independen/perorangan di parlemen dan untuk jabatan-jabatan
eksekutif.
• Di samping itu, dalam hal proses-proses politik, terdapat
keterlibatan perorangan dan kelompok kepentingan serta
kelompok penekan.
• Mereka bisa menyalurkannya secara langsung maupun melalui
saluran partai politik yang memiliki kekuasaan.

• Tetapi, adanya calon independen/perorangan itu masih belum
mampu sebagai pengganti partai, melainkan sebatas sebagai
pelengkap.
• Persyaratan adanya jumlah suara/dukungan tertentu di dalam
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, menjadi salah
satu sebabnya.
• Adanya individu dan kelompok kepentingan serta kelompok
penekan di dalam proses politik juga tidak serta merta menafikkan
posisi partai.
• Partai politik tetap menjadi aktor utama.
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Organsasi Sayap Partai, Penting?
• Selama ini terdapat sejumlah fungsi dari organisasi saya partai.
 Pertama, sebagai istrumen melakukan rekruitmen dan kaderisasi. Fungsi
ini, terutama sekali, dijalankan oleh organisasi sayap partai kepemudaan.
 Kedua, sebagai istrumen untuk menyalurkan dukungan dan kepentingan
Fungsi ini dapat ditemui pada organisasi yang berbasis pada profesi atau
kepentingan tertentu, seperti buruh, petani, dan kelompok-kelompok profesi.
 Ketiga, sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan suara, baik dalam
pemilu maupun di dalam pengusulan atau mempertahankan kebijakankebijakan tertentu.

• Di samping fungsi-fungsi seperti itu, organisasi sayap partai juga
memiliki fungsi yang lebih pragmatis, yaitu dalam hal penggalangan
dana.

• Sulit mengidentifikasi adanya organisasi sayap partai yang secara khusus
berfungsi untuk penggalangan dana. Tetapi, fungsi demikia secara riel ada.

• Fungsi demikian terkait dengan keterbatasan- keterbatasan yang dimiliki
oleh partai di dalam memperoleh dana dari masyarakat melalui partai.

• Seiring realitas semakin mahalnya biaya politik, adanya kelompok yang
berfungsi untuk memperoleh dana itu sangat penting bagi partai.
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REVITALISASI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
UNTUK PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA14
OLEH:
Sri Hastuti Puspitasari S.H.,M.H.15
Pendahuluan
Partai politik menjadi salah satu instrumen penting bagi demokrasi, utamanya
demokrasi elektoral. Keterhubungan antara partai politik dengan demokrasi memang tak
terbantahkan. Ada beberapa pernyataan pakar yang menguatkan keterhubungan tersebut.
Merujuk pada pendapat Scarrow, Kacung Marijan menggarisbawahi bahwa sejarah munculnya
partai-partai politik di negara yang satu dengan negara yang lain memang tidak selalu sama.
Tetapi, ada satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partaipartai itu bebanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi. 16. Sejalan dengan pendapat
tersebut, Syamsudin Haris mengatakan bahwa institusi partai politik merupakan salah satu pilar
terpenting bagi bangunan demokrasi selain institusi pemilihan umum, eksekutif, legislatif,
yudikatif dan pers. Begitu pentingnya partai politik hingga dapat dikatakan tidak ada demokrasi
tanpa kehadiran partai politik.17 Pendapat Jose Ramon Montero dan Richard Gunter lebih riil
lagi tentang keberadaan partai politik dalam demokrasi dengan mengatakan,”…parties have
always been among the handful of institutions whose activities are absolutely essential for the
proper functioning of representative democracy 18. Dengan kata lain, Montero dan Gunter ini
menegaskan bahwa partai politik merupakan sebuah institusi yang aktifitasnya menjadi sangat
essensial bagi bekerjanya representative democracy. Dengan melihat peran yang dimainkan

14

Makalah disampaikan dalam Simposium Hukum Tata Negara,diselenggarakan di Yogyakarta pada
tanggal 29-30 Juni 2019, kerjasama Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII dengan Kementrian
Hukum dan HAM RI.
15
Penulis adalah dosen Hukum Tata Negara FH UII.
16
Kacung Marijan,2016, Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Edisi
Pertama, Cetakan ke-5, Kencana, ,Jakarta, hlm.59
17
Syamsudin Haris,2014, Partai, Pemilu,dan Parlemen Era Reformasi, Cetakan Pertama, Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.45
18
Jose Ramon Montero dan Rchard Gunter,2002, “Introduction: Reviewing and Reassessing Parties”,
dalam Richard Gunther, Jose Ramon Montero, dan Juan J.Linz (edit), Political Parties, Oxford University Pres
Inc, New York, hlm. 2-3
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partai politk dalam demokrasi, Kennet Wollack dan Ivan Doherty mengatakan: “Democracy
needs strong and sustainable political parties with the capacity to represent citizens and
provide policy choices that demonstrate their ability to govern for the public good”.19 Pendapat
2 (dua) pemimpin National Democratic Institute (NDI),- sebuah lembaga yang mempunyai
concern dalam riset dan kajian-kajian ilmiah mengenai instrumen-instrumen demokrasi,tersebut selalu dijadikan sebagai pengantar di setiap publikasi NDI. Kenneth Janda juga
mengatakan, “in most advanced democracies, political parties were created and grew strong
without being mentioned in national constitutions”20 S.C. Stokes juga mengatakan, “political
parties organize politics in every democracy. Bahkan beberapa kali Stokes mengatakan
political parties are endemic to democracy “21.Jika mencermati berbagai pernyataan tersebut,
titik simpulannya yaitu betapa penting keberadaan partai politik dalam demokrasi. Demokrasi
tanpa partai politik ibarat sebuah rumah tanpa pilar.
Negara Republik Indonesia merupakan negara yang lahir dengan pilihan menjadi
negara demokrasi. Setidaknya hal itu dapat dicermati dari pemikiran founding fathers,
diantaranya Soekarno, dalam sidang BPUPKI. Mengenai demokrasi itu sendiri Soekarno
mengatakan bahwa:
“kalau kita mencari demokrasi, bukanlah demokrasi Barat, yaitu permusyawaratan
yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan
kesejahteraan social! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang
dimaksud dengan Ratu-Adil?Yang dimaksud dengan faham ratu Adil, ialah sociale
rechtvaardigheid, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan
kurang pakaian menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan
ratu Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul2 mengerti mengingat, mencinta
rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini yaitu bukan saja
persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus
19

Kennet Wollack dan Ivan Doherty, Preface untuk tulisan Kenneth Janda,”Political Parties and
Democracy In Theoretical And Practical Perspectives, Adopting Party Law”, hlm.1, diakses dari
www.eods.eu/library/NDI.Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspectives.pdf, 25 Juni
2019, pukul 11:37 WIB
20
Kenneth Janda, ibid, hlm.23
2121
S.C.Stokes, ”Political Parties and Democracy”, Annual Reviews Journal, hlm. 243,245 dan 246,
diakses dari https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annualrev.polisci.2.1.243, 26 Juni 2019, pukul
11:43 WIB.
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mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-bakinya. Saudara-saudara,
badan permusyawaratan yang kita buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek
demokratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip:
politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtveaardigheid 22
Meskipun pendapat Soekarno berkaitan dengan pilihan aliran demokrasi, tetapi
pendapat tersebut telah menyiratkan semangat menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah
negara demokrasi. Institusi-institusi demokrasi yang akan dibangun di negara Indonesia,
hendaklah dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Inilah pesan
tersurat dari Soekarno. Setelah menjadi negara merdeka, demokrasi di Indonesia tidak cukup
berada pada ranah gagasan dan norma. Demokrasi di Indonesia harus dapat diwujudkan dalam
praktik ketatanegaraan. Salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi tesebut yaitu dengan
melahirkan institusi demokrasi, dan salah satu institusi adalah partai politik. Pasal 28 UUD
Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bagi partai politik, meskipun bersifat umum. Pada
fase awal kemerdekaan, dasar konstitusional tersebut ternyata tidak cukup, maka tidak lama
setelah merdeka, keluar Maklumat Pemerintah 3 November Tahun 1945 yang memberi dasar
bagi tumbuhnya partai politik di Indonesia 23. Seiring dengan perjalanan bangsa ini, keberadaan
partai-partai politik di Indonesia semakin jelas dalam kontestasi di Pemilihan Umum Tahun
1955. Meskipun kemudian diwarnai oleh pasang surut, hingga hari ini, negara Indonesia tetap
memberi tempat bagi partai politik. Hal itu dapat dilihat dari Pemilu Orde Baru hingga di era
reformasi sekarang ini. 24Dan ternyata dengan mencermati perkembangannya, munculnya

22

Lihat dalam Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (penyunting), Risalah Sidang Badan Persiapan
Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.,hlm. 100.
23
Maklumat Tanggal 3 November Tahun 1945 dikeluarkan sebagai instrumen hukum pertama bagi
tumbuhnya partai-partai politik di Indonesia guna menghadapai rencana Pemilu tahun 1946. Pemilu yang bersifat
nasional itu sendiri baru dapat dilaksanakan tahun 1955.
24
Tahun 1955, ada lebih dari 10 partai politik yang mendapatkan suara. Tahun 1971, ada 10 (sepuluh)
partai politik yang mengikuti Pemilu Tahun 1971. Sejak Pemilu tahun 1977 hingga Pemilu tahun 1997, kontestasi
partai politik dalam Pemilu hanya 3 (tiga) partai politik (PPP,Golkar, dan PDI). Di era reformasi, partai politik
peserta pemilu mengalami pasang surut. Pemilu Tahun 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik,
Pemilu Tahun 2004 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik, Pemilu Tahun 1999 diikuti oleh 38 (tiga
puluh delapan) partai politik, Pemilu Tahun 2014 diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik nasional dan 3 (tiga)
partai politik lokal di Aceh, dan Pemilu tahun 2019 diikuti oleh 16 (enam belas) partai politik nasional, dan 4
(empat) partai lokal di Aceh. Sumber:https://www.kpu.go.id
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partai-partai politik di Indonesia di samping faktor iklim demokrasi, juga terkait dengan
karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. 25
Sistem kepartaian dan Fungsi Partai Politik
Peter Mair mengklasifikasikan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai (the
number of parties in the system), yaitu limited pluralism dan extreme pluralism. Limited
pluralism terdiri dari 2 (dua) sampai 5 (lima) partai politik, dan extreme pluralism terdiri dari
6 (enam) atau lebih partai politik. 26 Meskipun secara eksplisit Geovanni Sartori tidak membuat
kategori tentang sistem kepartaian, tetapi dalam bukunya, Parties and Party System, A
framework for analysis, ia menggambarkan adanya Single Party27, Two Party System28, dan
Hegemonic Party29. Miriam Budiardjo mengkategorikan sistem kepartaian menjadi 3 (tiga)
yaitu: sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai. 30 Sistem partai tunggal
terasa janggal disebut sebagai sistem, karena sistem mengandung lebih dari satu bagian.
Namun pada kenyataannya, partai tunggal benar-benar ada secara faktual seperti di China dan
Kuba. 31 Sistem dwi partai mengarah pada dua partai dari beberapa partai yang berhasil
memenangkan tempat teratas pertama dan kedua dalam pemilu secara bergiliran. Sistem dwi
partai biasanya menghasilkan pola partai yang berkuasa dan partai oposisi.

32

Sistem multi

25

Kacung Marijan, Op.Cit.,hlm. 61.
Peter Mair dalam “Parties and Party System”, dalam introduction untuk buku Geovanni Sartori, 2005,
Parties and Party System, A framework for analysis, ECPR, ,UK, hlm. xvi
27
Single party menurut Geovanni Sartori merupakan kategori partai non competitive, one party means only
one party exists and is allowed to exist. Ada 3 (tiga) sub tipe single party: one-party totalitarian, one-party
authoritarian, dan one- party pragmatic. Dua sub tipe pertama sangat mapan di bawah rezim dictatorship. Lihat
Geovanni Sartori, ibid.hlm. 197.
28
Ada 4 (empat) hal yang melekat dalam two party system:1). Two parties are in position to complete for
the absolute majority of seats.;2). One of two parties actually succeeds in winning a sufficient parliamentary
majority;3) this party is willing to govern alone;4).alternation or rotation in power remains a credible
expectation. Ibid.hlm.164, dan 267
29
Menurut Sartori, The hegemonic party neither allows for a formal nor a de facto competition
power.Dalam hegemonic party, other parties are permitted to exists, but as second class, licensed parties: for
they are not permitted to complete with the hegemonic party in antagonistic terms and on an equal basis. Geovanni
Sartori, Ibid.hlm.204.
30
Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik,edisi revisi, Gramedia, Jakarta,hlm. 415-418
31
Ibid.,hlm. 415
32
Ibid.,hlm.416-417
26
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partai sering dianggap sebagai sistem kepartaian yang lebih sesuai dengan keragaman budaya
politik suatu masyarakat. Meskipun demikian, sistem ini rawan tidak menghasilkan 1 (satu)
partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan. Konsekwensinya, partai-partai harus
berkoalisi untuk membentuk pemerintahan. 33
Sejarah mengenai sistem kepartaian di Indonesia menunjukan pilihannya pada sistem
multi partai. Orde lama menganut sistem multi partai yang extreme pluralism, karena jumlah
partai politik yang ada lebih dari 6 dengan keragaman basis ideologi (berbasis agama,
nasionalis, dan komunis). Kemudian, masa Orde Baru menganut sistem multi partai yang
limited pluralism dengan pembatasan jumlah (hanya ada 3 partai politik) dan basis ideologi
yang sangat ketat (berlaku asas tunggal Pancasila). Sistem kepartaian Orde Baru melahirkan 1
(satu) partai sebagai the hegemonic party yang selalu menang dalam 6 (enam) kali Pemilu dan
menjadi partai pemerintah. Orde Reformasi menganut sistem multi partai yang cenderung
extreme pluralism (karena di setiap Pemilu jumlahnya lebih dari 5 partai politik), dengan
pembatasan ideologi yang lebih longgar dibanding pada masa Orde Baru, namun tidak lebih
longgar dari masa Orde Lama. Sistem yang kini dianut memang membawa konsekwensi tidak
adanya 1 (satu) partai yang menjadi pemenang mutlak dalam setiap Pemilu (kuantifikasi
mutlak biasanya mengarah pada angka 50% +1). Akibatnya pemerintahan yang dibentuk harus
mencerminkan koalisi partai politik karena tidak ada satupun partai yang benar-benar memiliki
otoritas yang paling kuat dalam membentuk pemerintahan.
Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi juga harus memiliki fungsi. Fungsi
yang ditunjukan oleh partai politikpun bisa sangat beragam. Menurut Pippa Norris, “political
parties can serve multiple function. They are necessary to build and aggregate support among
broad coalition of citizens’ organization and gropus; to integrate multiple conflicting demands

33

Ibid.,hlm. 419
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into coherent policy programs, to select and train legislative candidates and political leaders;
to provide voters with choices among governing teams and policies; and, if elected to office, to
organize the process of government and stand collectively accountable for their actions in
subsequent contests”. 34Fungsi-fungsi tersebut dapat dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:
1. The integration and mobilization of citizens
2. The articulation and aggregation of interests
3. The formulation of public policy
4. The recruitment of political leaders
5. The organization of parliament and government35
Dalam konteks kebijakan publik, partai politik merupakan suatu organisasi yang
dibentuk untuk difungsikan guna mempengaruhi karakter kebijaksanaan publik dalam
kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara
langsung atau melalui partisipasi rakyat dalam pemilihan. 36 Dengan demikian, partai politik
mempunyai karakter sebagai organisasi yang membidik kekuasaan, dan dengan kekuasaannya
itu partai politik dapat mengambil peran dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Secara garis besar, fungsi partai politik dapat dibedakan dalam 2 (dua) garis besar.
Pertama, peran dan tugas internal organisasi partai politik. Secara internal, partai politik
memegang peran penting dalam melakukan pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan
melanggengkan ideologi yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, fungsi
eksternal organisasi. Fungsi ini terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Pada fungsi
eksternal ini partai mempunyai tanggungjawab konstitutional, moral, dan etik untuk membawa
34

Pippa Norris, “Political Parties and Democracy In Theoretical And Practical Perspectives, Development
In Party Communication”, hlm.4, diakses https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/NDI Final BookletCommunications.pdf, tanggal 25 Juni 2019, pukul 11:58 WIB
35
Ibid
36
Mark N. Hagopian, Regimes, Movement, and Ideologies, New York and London Lonman, 1978,
sebagaimana dikutip oleh Ihlasul Amal, 1996,Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, edisi kedua, Tiara Wacana,
Yogyakarta, hlm xv.
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kondisi masyarakat Indonesia pada keadaan yang lebih baik.

37

Fungsi-fungsi tersebut dapat

diidentifikasi menjadi: Fungsi rekrutmen dan seleksi pemimpin, fungsi melahirkan program
politik dan membentuk opini publik, fungsi mengontrol pemerintah, fungsi melakukan
integrasi sosial dalam ideologi politik, , dan fungsi edukasi politik, 38
Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Revitalisasnya Untuk Penguatan Sistem
Kepartaian di Indonesia
Dalam menjalankan fungsinya, baik fungsi yang idealis maupun fungsi yang pragmatis,
partai tentu tidak dapat bekerja sendiri. Maka dari itu, partai politik kemudian menciptakan
organisasi yang menjadi sayap partai guna mendukung realisasi fungsi-fungsi partai politik.
Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang berada dibawah kontrol partai
politik, sering juga disebut organisasi onderbouw partai politik. Menurut National Democratic
Institute, kebanyakan partai politik di dunia ini mempunyai kelompok-kelompok yang
terafiliasi (affiliated groups) dengan partai politik. Kelompok-kelompok ini

berdiri

berdasarkan basis segmentasi keanggotaan seperti kaum perempuan, kaum muda, atau berbasis
issu yang menjadi concern gerakannya. Keberadaan affiliated groups ini untuk memobilisasi
partisipasi dalam aktifitas politik.

39

Tidak hanya memobiliasi partisipasi politik, peran

affiliated groups ini juga dapat ditunjukan melalui program yang lebih berkualitas dan
mempunyai manfaat yang nyata bagi issu yang menjadi concern kelompok tersebut. Sebagai
contoh, tahun 2006, The Canadian Liberal Women’s Caucus, sebuah organisasi sayap partai
dari Liberal Party di Canada, meluncurkan Pink Book sebuah dokumen yang berisi
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Firmanzah, 2011, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era
Demokrasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 70.
38
Ibid.,hlm.71-80
39
National Democratic Institute, “Political Parties and Democracy In Theoretical And Practical
Perspectives, Develponing Party Policies,” hlm.25., diakses dari https://www.ndi.org/sites/default/files/FINALPolicy-Development-PDF-2.pdf, 26 Juni 2019, pukul 10:51 WIB.
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rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk: early learning and child care, income security,
improved maternity and parental benefit.40
Di Indonesia secara normatif belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
secara memadai mengenai OSP. Maka hingga hari jika kita akan mengkaji mengenai OSP dari
aspek hukum, belum ada definisi baku, syarat dan prosedur pembentukannya, hak dan
kewajiban, hubungan dengan partai politik, dan lain sebagainya mengenai OSP. Dari sisi
pemgaturan, OSP hanya ditemukan dalam Pasal 12 huruf j UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik, itupun berkaitan dengan hak partai politik 41. Penjelasan pasal tersebut
menyebutkan bahwa OSP merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri
sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik.42
Meskipun tidak ada aturan yang memadai mengenai OSP, pada faktanya, di Indonesia
ada sejumlah partai politik yang mempunyai organisasi sayap partai politik. Partai Golongan
Karya (Golkar) mempunyai

OSP, antara lain: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia

(AMPI), Himpunan Wanita Karya (HWK), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan
MKGR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai OSP, antara lain: Banteng
Muda Indonesia, Taruna Merah Putih, dan Baitul Muslimin. Partai Demokrat mempunyai OSP,
antara lain: Barisan Massa Demokrat, Insan Muda Demokrat, dan DPP Perempuan Demokrat.
Partai Amanat Nasional (PAN) mempunyai OSP, antara lain : Perempuan Amanat Nasional
(PUAN), Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, Garda Muda Nasional. PKB mempunyai
OSP, antara lain: Gerakam Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) dan Dewan Koordinasi
Nasional Garda Bangsa. Gerindra antara lain mempunyai OSP, antara lain: Tunas Indonesia

40

Ibid.
Dalam Pasal 12 hurif j UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ditentukan salah satu hak Partai
Politik yaitu: membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Lihat UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
42
Lihat penjelasan Pasal 12 huruf j UU No,2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801.
41
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Raya (TIDAR), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Satuan Relawan Indonesia Raya
(SATRIA). PKS mempunyai OSP, antara lain: Garda Keadilan, dan Gema Keadilan. 43
Keberadaan OSP tersebut berkolerasi dengan fungsi yang harus dilakukan oleh partai
politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik, yaitu:
1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya
2. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
3. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia
4. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan daan keadilan gender.
Jika melihat begitu banyaknya fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik secara
secara yuridis, maka partai politik memang memerlukan supporting organ semacam OSP guna
mengoptimakan fungsi partai politik. OSP dapat membantu partai politik dalam
mengintegrasikan dan memobilisasi massa, mengartikulasikan kepentingan, membuat
kebijakan, rekrutmen politik, dan membantu peran partai politik di parlemen maupun di
pemerintahan. Dengan kata lain, sebenarnya OSP ini merupakan salah satu mesin penggerak
bagi partai politik. Dengan demikian OSP sesungguhnya mempunyai 3 (tiga): 1). peran etik
seperti menciptakan masyarakat yang demokratis, menjaga nasionalisme, ikut menciptakan
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Dirangkum dari bebagai sumber, antara lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan,
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Garakan
_Rakyat_Indonesia_Raya,https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera,
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat,https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hati_Nurani_Rakyat,
https://nasional.sindonews.com/read/866709/113/lima-organisasi-sayap-pan-siap-menangkan-prabowo-hatta1400848366,
https://politik,rmol.id/read/2018/11/343637/10-organisasi-sayap-partai-demokrat-akan-gelarsilatnas,
https://indopos.co.id/read/2017/03/28/92856/hanura-pangkas-7-sayap-partai-jadi-3,
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well order society ;2). Peran strategis sebagai supporting organ dan mesin plitik bagi partai
politik, dan ;3). Peran taktis seperti ikut mengambil peran dalam pengambilan kebijakan publik
dan terlibat dalam proses rekrutmen jabatan politik.
Jika OSP dianggap sebagai bagian penting bagi kinerja partai, maka sudah saatnya masingmasing partai politik di Indonesia dapar merevitalisasi OSP yang berada dibawah kendalinya
untuk memgoptmilkan peran partai politik dalam menciptakan kondisi masyarakat yang lebih
baik (atau meminjam istilah Prof. Firmanzah, partai politik melaksanakan tanggungjawab
konstitusional, moral dan etik untuk terciptanya kondisi dan situasi masyakarakat yang lebih
baik). Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merevitalisasi OSP, yaitu :
1. Aspek Hukum.

Aspek hukum ini menjadi titik tolak untuk melakukan revitalisasi, mengingat sampai
hari ini belum ada aturan hukum yang memedai mengenai OSP. Meskipun pada saat ini
terdapat begitu banyak OSP, tetapi sesungguhnya dasar hukumnya sangat lemah. Oleh karena
itu negara harus segera mengambil legal policy agar OSP mempunyai pijakan hukum yang kuat
dan jelas di masa yang akan datang. Legal policy ini dapat berupa revisi Undang-Undang Partai
Politik dengan memasukan pengaturan mengenai OSP dalam Bab tersendiri. Cakupan legal
policy harus memberi kepastian hukum akan pengertian OSP, asas, tujuan, syarat dan prosedur
pembentukannya, hak dan kewajiban, kepengurusan dan keanggotaan, hubungan dengan partai
politik, pengawasan, dan sanksi bagi OSP.
2. Aspek Ideologi OSP.

Ideologi memuat filsafat dasar, sistem nilai, dan tujuan politik. Tanpa ideologi, politik
hanya akan terperangkap menjadi sekedar mekanisme untuk berkuasa. 44 Ideologi melekat
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Firmanzah, Op.Cit., hlm. xxx
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dalam aktifitas politik, jika ideologi berakhir dan mati, maka berakhir pula aktivitas politik.
Semangat dan basis perjuangan untuk menciptakan tatanan masyarakat modern justru harus
dilandasi oleh ideologi.45Ideologi merupakan salah satu identitas penting bagi partai politik
selain patronage,and organizational culture.46 Kajian yang dilakukan oleh NDI menunjukan,
as political parties work to develop their policies, clearly defined ideologies help serve as a
political compass of sorts.47 Aktifitas OSP harus mempunyai landasan ideologi yang kuat agar
gerakan OSP mempunyai arah yang jelas. Ideologi OSP merupakan pemandu agar OSP tidak
keluar dari jalur yang seharusnya.
3. Memperjelas Visi dan Missi.

Visi dan Missi OSP pada dasarnya sebagai pijakan mengenai apa yang akan dicapai
oleh OSP . Visi dan Missi yang jelas dan dapat dioperasionalisasikan, akan menjadikan OSP
sebagai organisai yang patut diperhitungkan. Visi dan Missi ini tentu harus sejalan dengan Visi
dan Missi Partai induk dari OSP itu sendiri.
4. Platform, Action Plan dan Road Map.

Setiap OSP tentu mempunyai segmentasi dan basis issu yang lebih spesifik. OSP sudah
seharusnya membuat Platform, Action Plan dan Road Map yang sesuai dengan segmentasi dan
basis issu OSP. Platform OSP dapat diderivasi dari Platform partai induknya, disesuaikan
dengan apa yang menjadi concern OSP. Action Plan disusun untuk melaksanakan Platform,
dan Road Map dibuat sebagai alur dan tahapan-tahapan untuk merealisasikan apa yang
tercantum dalam platform sesuai action plan-nya. Platform, Action Plan, dan Road Map
realistik dan dapat dilaksanakan tentu akan menjadi nilai lebih bagi OSP, dan hal ini akan
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Ibid.,hlm.xI
National Democratic Institute, “Political Parties and Democracy In Theoretical And Practical
Perspectives, Develponing Party Policies, Op.Cit.,hlm.9.
47
Ibid., hlm. 15
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sangat membantu kiprah partai politik di tengah masyarakat. Karena partai politik lebih fokus
pada issu nasional yang bersifat populis, maka OSP dapat mengambil lahan yang belum
tergarap secara optimal oleh partai politik. Sudah saatnya OSP hadir tidak sekedar menjadi
“penggembira” bagi partai politik, atau menjadi pendukung partai politik ketika partai politik
menjadi kontestan Pemilu, tapi OSP seharusnya bergerak lebih dekat pada jantung masyarakat,
untuk mendengar, menampung dan ikut memperjuangkan aspirasi masyarakt. Bahkan OSP
juga dapat menawarkan konsep alternatif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik
atau untuk melaksanakan program-program tertentu.
5. Personalia OSP

OSP tidak akan berkiprah secara optimal apabila tidak mempunyai personalia yang siap
menjadi relawan. Energi OSP berada pada personalia yang mempunyai tekad dan motivasi kuat
memajukan OSP. Personalia OSP menjadi elemen yang sangat penting, sebab personalia ini
merupakan aktor penggerak utama OSP. Personalia OSP dapat diklasifikasikan menjadi:
mereka yang menjadi konseptor; dan mereka yang menjadi penggerak untuk melaksanakan
program. Keduanya harus bersinergi agar aktifitas OSP dapat maksimal
6. Dukungan Finansial serta Sarana dan Prasarana

Sebagus apapun program OSP, jika tidak ada dukungan finansial yang memadai, maka
program hanyalah dokumen tertulis. Dukungan finansial OSP bisa jadi sangat tergantung pada
partai induknya, kecuali OSP itu memiliki sumber pendanaan sendiri di luar dana yang
diperoleh dari partai politik induknya. Jika sumber-sumber pendapatan partai sudah ditentukan
secara hokum, demikian halnya juga seharusnya bagi OSP. Selain dukungan finansial, OSP
juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti tempat yang memadai beserta
fasilitas pendukungnya guna menunjang aktifias OSP.
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Penutup
Keberadaan OSP ternyata tidak dapat diremehkan, baik dalam konteks demokrasi,
maupun dalam konteks praktik politik yang melibatkan partai politik. OSP ada karena ada
partai politik, dan partai politik lahir sebagai bagian dari negara demokrasi. Maka dari itu,
selama demokrasi berkembang, partai politik juga berkembang, dengan sendirinya OSP juga
akan turut berkembang. Mengingat OSP di Indonesia begitu banyak dan perannya sangat
berkaitan dengan fungsi partai politik, sementara dari sisi aturan memiliki kelemahan, maka
kondisi ini harus segera diantisipasi oleh negara agar ke depan terdapat dasar hukum yang kuat
dan memadai bagi keberadaan dan keberlanjutan kiprah OSP.
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Abstrak
Partai politik merupakan salah satu bentuk sistem berdemokrasi yang mempunyai
peranan penting dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan di Indonesia dalam menyalurkan
aspirasi politik setiap warga negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
partai politik dikenal yang namanya organisasi sayap partai politik atau laskar atau dikenal juga
dengan organisasi masyarakat (ormas) partai. Keberadaan organisasi sayap partai politik, dapat
dianggap turut mengurangi beban dan tugas-tugas partai.
Kebutuhan terhadap organisasi sayap partai politik dewasa ini dianggap sangat penting
dalam mendukung berdirinya suatu partai politik, dimana peran dan fungsinya antara lain
dalam proses rekrutmen dan sarana penciptaan kaderisasi partai politik, sarana pendidikan
politik, dan berfungsi sebagai pengawasan. Organisasi sayap partai politik merupakan salah
satu bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul yang secara tegas diatur dalam UUD 1945.
Kata Kunci: partai politik, organisasi sayap partai politik, ormas, demokrasi.
A. PENDAHULUAN
Dalam negara demokrasi, peranan partai politik turut mewarnai perkembangan
perpolitikan pemerintahan. Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak masa
kemerdekaan bangsa Indonesia yang ditandai dengan berdirinya partai-partai politik. Menurut
Jimly Asshiddiqie partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat
penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan salah satu dari bentuk
pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas
dalam masyarakat demokratis. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat
strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. 48 Sehingga partai politik
merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaannya (the degree
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of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. 49 Peran partai politik dalam
sistem ketatanegaran merupakan wadah dalam menyalurkan aspirasi politik warga negara
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga partai
politik memiliki tanggung jawab dalam memajukan kehidupan berdemokrasi yang lebih
bermartabat dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tanggung jawab tersebut dapat
berupa pemberian pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat secara umum atau
sosialisasi politik dalam suatu komunitas masyarakat, sebagai sarana rekruitmen politik dalam
rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat,50 sampai dengan rekruitmen calon
anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen. 51
Karena begitu pentingnya peranan partai politik dalam sistem ketatanegaraan negara
demokrasi, sehingga sistem kepartaian yang baik turut menentukan bekerjanya sistem
ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas. Dan sebaliknya,
efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara sesuai prinsip checks and balances
berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme
demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. 52
Yves Meny and Andrew Knapp 53 menyatakan bahwa proses pelembagaan demokrasi itu
pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. “A democratic system without political
parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine”. Suatu sistem politik
dengan hanya 1 (satu) partai politik sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi
jika tanpa partai politik sama sekali.
Tingkat atau derajat pelembagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi,
menurut Yves Meny and Andrew Knapp tergantung kepada 3 (tiga) parameter, yaitu: (i) its

49

Ibid.

50

Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen politik adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang
cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) melakukan seleksi terhadap kader-kader
yang dipersiapkan; serta (3) perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki
kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat
strategis.
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age; (ii) the depersonalization of organization; dan (iii) organizational differentiation.54 Setiap
organisasi yang normal tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut tahapan waktunya
sendiri. Karena itu semakin tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi
tersebut semakin terlembagakan (institutionalized) menjadi tradisi dalam organisasi.
Partai politik mempunyai fungsi yang menurut Miriam Budiardjo ada 4 (empat), yaitu
meliputi saran:55 (i) sarana komunikasi politik;56 (ii) sosialisasi politik (political
socialization);57 (iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment);58 dan (iv) pengatur
konflik (conflict management).59 Menurut Yves Meny and Andrw Knapp, 60 fungsi partai
politik itu mencakup fungsi: (i) mobilisasi dan integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh
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Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 163-164.

56

Sebagai sarana komuniaksi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan
kepentingan (interests articulation) atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi
dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan
kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan
itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan memengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan
yanag resmi.
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Ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen
untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai
juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau
‘intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran
kolektif masyarakat warga negara. Dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi,
partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu pentingnya peran partai politik dalam hal ini tidak boleh
diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan
UUD 1945. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik,
khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Yang perlu
ditekankan adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat
besar.
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Partai yang dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kaderkader pimpinan negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara
langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Partai politik hanya boleh terlibat dalam pengisian
jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik
(political appointment).
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Nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat
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itu melalui saluran kelembagaan politik partai.
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terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana
elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. 61
Partai politik secara umum terdiri dari gabungan berbagai organisasi. Organisasi partai
politik tersebut yang kita kenal dengan organisasi sayap atau laskar atau dikenal juga dengan
organisasi masyarakat (ormas) partai. Pengaturan mengenai sayap partai politik diatur dalam
Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801, selanjutnya disebut UU 2/2008), menyatakan “Partai Politik berhak:
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik”.62
Organisasi sayap partai politik merupakan anak panah dari partai politik untuk
bersentuhan secara langsung dengan berbagai segmentasi masyarakat hingga ke level
grassroot. Secara konseptual, keberadaan organisasi sayap partai politik dalam struktur
kepartaian dianggap dapat mengurangi beban dan tugas-tugas partai. Terlebih lagi organisasi
sayap partai politik memiliki karakteristik yang fleksibel sehingga dapat mendiverisifikasi daya
tarik terlepas dari karakteristik dan tawaran-tawaran ideologis partai terhadap basis dukungan
tradisionalnya. 63 Organisasi sayap partai politik yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri
sebagai sayap partai politik dibentuk sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik,
sehingga organisasi sayap partai politik merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari
sebuah partai politik.
Banyak partai politik di Indonesia yang turut mendirikan organisasi-organisasi sayap
partai, antara lain: (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tujuan pendirian
organisasi sayap partai politik adalah untuk membantu mensosialisasikan dan melaksanakan
program-program partai politik serta memobilisasi massa guna memenangkan partai dimana
organisasi sayap tersebut berafiliasi. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: Gerakan
Nelayan Tani Indonesia (Ganti), Banteng Muda Indonesia (BMI), Baitul Muslimin Indonesia
(Bamusi), Taruna Merah Putih (TMP), dan Relawan Perjuangan Demokrasi atau Rapdem, dan
Tentara Langit.64 (2) Gerindra, antara lain: Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu
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Prabowo), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Gerakan
Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Sentral
Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGERA), Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR),
Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA), Gerakan
Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA), Barisan Garuda Muda
(BGM), dan Garuda Muda Indonesia (GMI). (3) Golkar, antara lain: Sentra Organisasi
Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), Gerakan Karyawan Seluruh Indonesia (GAKARI),
Badan Pembina Potensi Karya (BPPK), Koperasi Simpan Gotong Royong (KOSGORO), dan
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Sedangkan untuk organisasi sayap
pemuda Golkar, antara lain: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda
Pembaharuan Indonesia (AMPI), Pemuda Pancasila (PP), dan Ikatan Pemuda Karya (IPK). 65
(4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), antara lain: Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Hamka
Darwis, Laskar Hizbullah, Angkatan Muda Ka’bah (AMK), Himpunan Muda Ka’bah (HMK),
dan Barisan Muda Ka’bah (BMK).66 Partai politik yang lain juga mempunyai organisasi sayap
partai politiknya masing-masing.
Kebutuhan dalam mendirikan organisasi sayap partai politik dianggap sangat penting
dalam mendukung berdirinya suatu partai politik. Tetapi yang menjadi permasalahan yang
menarik dalam tulisan ini adalah bagaimanakah konstitusionalitas organisasi sayap partai
politik dalam politik pemerintahan ketatanegaraan? Sehingga kita menganggap bahwa perlu
dibuat suatu tulisan tentang konstitusionalitas organisasi sayap partai politik yang lebih dikenal
dengan sebutan ormas. Dalam hal ini kita akan menguraikan keberadaan organisasi sayap partai
politik, manfaat, peran serta dari organisasi sayap partai politik tersebut, apakah dapat
mengakibatkan terganggunya sistem politik pemerintahan ketatanegaraan kita atau memang
justru sangat dibutuhkan dalam sistem politik pemerintahan kita, serta kita akan melihat
konstitusionalitas organisasi sayap partai politik (Ormas) dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi.
Dalam tulisan ini kita akan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif67 atau
menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,68 yaitu penelitian yang menggunakan
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legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang
dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini
memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas
dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut penelitian ini adalah melihat hukum
sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang
benar-benar otonom, yaitu yang dapat kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari
kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada
metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, maka metode ini
disebut normatif analisis.69 Dalam tulisan ini kita mempergunakan sosio legal teori, kita akan
mengkaji konstitusionalitas organisasi sayap partai politik dapat menggangu politik
pemerintahan ketatanegaraan.
B. PEMBAHASAN
Peran partai politik sangat penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Partai politik
berpartispasi dan turut menentukan sistem dan roda pemerintahan bangsa Indonesia. Partisipasi
politik berkaitan dengan keinginan individu atau kelompok masyarakat yang secara otonom
maupun dimobilisasi dapat turut memengaruhi maupun menentukan jalannya arah
pemerintahan. 70 Myron Wiener 71 menekankan bahwa partisipasi politik merupakan aksi
sukarela dengan argumentasi bahwa “…menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapatrapat umum atas perintah (dimobilisasi) tidak termasuk sebagai partisipasi politik.
”Huntington72 memilih dan mendefinisikan partisipasi politik sebagai sesuatu yang mencakup
tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh aktor secara sukarela (otonom), melainkan juga
kegiatan yang dipengaruhi oleh aktor-aktor lain, yang disebut sebagai partisipasi politik yang
dimobilisasikan.73
Organisasi sayap partai politik mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi
keberlangsungan partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi, dan diseminasi program
dan kebijakan partai agar dapat lebih mengembangkan kualitas kehidupan berdemokrasi dan
69
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lebih meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Organisasi sayap partai
politik ini dapat berupa organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, organisasi buruh,
organisasi tani, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan kelompok-kelompok rakyat yang
terorganisasi dan terstruktur yang sesungguhnya merupakan sumber daya yang harus dibina
dalam sebuah organisasi sayap dari suatu partai politik, yang dikembangkan dan diberdayakan
oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpatik dan dukungan yang
sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada akhirnya mampu memenangkan
partai politik nya dalam kompetisi politik secara elegan dan bermartabat. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa yang menjadi salah satu
peserta pemilu adalah partai politik. Sehingga simpati dan dukungan masyarakat terhadap suatu
partai politik adalah faktor yang menentukan bagi keberhasilan partai politik dalam meraih
kemenangan selain faktor pendukung lainnya, seperti kualitas sumber daya manusia,
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kejelasan visi, misi, dan platform, serta
profesionalitas dan integritas kader dan pimpinan suatu partai politik. 74
Organisasi sayap partai politik juga mempunyai peran dalam proses rekrutmen dan
sarana penciptaan kaderisasi partai politik, 75 dan sarana pendidikan politik. Sebagai organisasi
sayap partai politik, seringkali dalam menghadapi pesta demokrasi yang menjadi pesta
demokrasi bangsa Indonesia, seringkali diwarnai oleh premanisme, kekerasan, dan bentrok
antara organisasi sayap partai politik yang sedang kampanye yang menginginkan partai
politiknya memenangkan pesta demokrasi tetapi dengan cara-cara kekerasaan. Apabila kita
ingin memajukan organisasi sayap partai politik, kita harus melaksanakan dengan yang
terhormat, secara demokrasi, secara damai, dan menghindari cara-cara kekerasan, atau
premanisme. Oleh karena itu masih banyak tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh
organisasi sayap partai politik dalam memajukan dan menunjukan jati diri dari suatu
organisasi partai politik, antara lain dalam bidang sosial kemasyarakatan dalam aksi
kemanusiaan, misalnya aksi bakti sosial, donor darah, ikut serta dalam mensukseskan pesta
demokrasi, dan lain sebagainya.
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Organisasi sayap partai politik juga sangat dibutuhkan dalam mengontrol dan
mengevaluasi kinerja partai politik yang duduk di legislatif, baik pengawasan secara internal
maupun secara eksternal. Pengawasan secara internal dapat dilakukan dengan peran kader
organisasi partai politik yang menjadi politisi partai politik tertentu. Sementara pengawasan
secara eksternal dapat dilakukan dengan kegiatan advokasi melalui public hearing,
demonstrasi, dan kritikan melalui media massa. 76
Organisasi sayap partai politik merupakan salah satu bentuk kebebasan berserikat dan
berorganisasi yang dimiliki oleh organisasi sayap partai politik. Kebebasan berserikat dan
berorganisasi adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi
oleh konstitusi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi di dalam Pasal 28 dan Pasal 28E
ayat (3) UUD 1945. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (UU 39/1999) menegaskan bahwa: (1) setiap orang berhak untuk berkumpul,
berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai, dan (2) setiap warga negara dan
kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan
negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa kebebasan berserikat juga merupakan salah satu hak fundamental yang menjadi
perhatian seluruh umat manusia di dunia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 dalam
Pasal 20 juga mengatur bahwa: (1) setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul
dan berserikat tanpa kekerasan; (2) tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu
perkumpulan. Pasal 22 UU Nomor 12 Tahun 2005 yang mengesahkan Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik, juga diatur mengatur mengenai: (1) setiap orang berhak atas
kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung
dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya; (2) tidak diperkenankan untuk
membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan
dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik,
ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan
kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah
bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini; dan (3) Tidak
ada satu hal pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak
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Konvensi Organisasi Buruh Internasional Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan
hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam
konvensi tersebut.
Dalam negara demokrasi, hak atas kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang
tidak boleh diintervensi, baik oleh negara maupun oleh pihak lain. Pasal 10 dan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013)
mengatur tentang adanya dua jenis Ormas, yaitu Ormas yang berbadan hukum dan Ormas
yang tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum terdiri atas dua jenis yaitu yayasan
dan perkumpulan yang secara spesifik diatur atau akan diatur lebih rinci dalam UndangUndang tersendiri. Adapun Ormas yang tidak berbadan hukum, oleh UU 17/2013 mengatur
bahwa tidak berbadan hukum antara lain terkait mengenai pendaftaran. 77 Ormas yang tidak
terdaftar atau tidak mendaftarkan diri tidak dilarang dalam UU 17/2013, sehingga Ormas yang
tidak terdaftar tetap memiliki hak hidup sepanjang kegiatan-kegiatannya tidak mengganggu
keamanan dan ketertiban umum, melanggar hak kebebasan orang lain, serta tidak
bertentangan dengan nilai moral dan agama. 78
Terhadap konstitusionalitas suatu organisasi sayap partai politik, apabila dilaksanakan
sesuai dengan tugas, fungsi, dan peranan organisasi sayap partai politik dengan berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945 dalam negara demokrasi. Konstitusionalitas suatu organisasi sayap
partai politik dapat kita lihat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
82/PUU-XI/2013 yang diuraikan dalam pertimbangan hukum angka [3.17] sampai dengan
angka [3.19.9], menguraikan bahwa: hakikat demokrasi pada umumnya (secara universal)
memberikan otonomi yang luas kepada kebebasan manusia atau badan hukum sebagai warga
di dalam suatu negara. Oleh karena itu, demokrasi sangat menghormati serta menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia (human dignity). Dari sinilah hubungan antara hak asasi
manusia dan demokrasi sebagai model penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak
dapat dipisahkan. Hak asasi manusia merupakan anasir dasar yang memberi isi pada
demokrasi. Demokrasi tanpa penghormatan atas hak asasi dan tanpa pemberian otonomi luas
kepada martabat kemanusiaan adalah absurd. Oleh karena harkat kemanusiaan yang menjadi
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hakekat demokrasi maka dalam kehidupan politik dan kenegaraan demokrasi dimaknai
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah sesungguhnya
yang memiliki kedaulatan dan menjadi sumber kekuasaan. Dalam makna yang demikian,
pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang memberi peran kunci kepada rakyat
sebagai pemilik kedaulatan. Segala kebijakan pemerintahan ditentukan oleh rakyat,
dilaksanakan oleh rakyat melalui organ kekuasaan yang dibentuk oleh rakyat serta
penyelenggaraan pemerintahan yang selalui diawasi oleh rakyat agar tidak menyimpang dari
kehendak rakyat. Pemerintahan demokrasi memberi peran dan otonomi luas kepada rakyat
untuk berpartisiapasi dalam pemerintahan baik secara langsung atau melalui perwakilan
dalam perumusan dan pembentukan norma hukum serta kebijakan dalam pemerintahan
negara.
Para pendiri Negara Republik Indonesia telah mengadopsi nilai dan prinsip demokrasi
sebagai sistem pemerintahan yang dianut dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut tegas
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “…maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah
negara hukum”. Model pemerintahan yang berdasar kedaulatan rakyat adalah model
pemerintahan demokrasi karena menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam
rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan demokrasi UUD 1945 menegaskan jaminan dan
pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dirumuskan secara jelas dan tegas dalam UndangUndang Dasar itu sendiri. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur dengan tegas bahwa
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara adalah pemerintahan yang dipilih oleh
rakyat baik yang dipilih secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Bahkan lebih
jauh lagi, UUD 1945 memberi ruang kebebasan kepada rakyat untuk mengawasi dan
berpartisipasi dalam pemerintahan negara yang antara lain dengan memberikan jaminan hak
dan kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

64

Prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul secara tegas ditentukan dalam Pasal 28
UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
Kemudian, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian, setiap orang berhak
dan bebas membentuk atau ikut serta keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi
dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kebebasan
berserikat dan mengeluarkan pendapat adalah termasuk salah satu prinsip negara demokrasi.
Namun demikian, menurut UUD 1945, dalam menjalankan hak kebebasan berserikat dan
berkumpul bukan tidak tak terbatas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab dan
kewajiban dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Kebebasan
berserikat dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi,
namun kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh negara melalui ketentuan Undang-Undang
dalam batas-batas tertentu yang diperkenankan oleh konstitusi, yaitu dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [Pasal 28J ayat (2)
UUD1945].
Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, jaminan atas hak asasi manusia tidak
didasarkan pada hak yang bersifat kebebasan individual semata, namun para perumus
Undang-Undang Dasar memilih paradigma bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan
dalam hubungannya dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara, terutama nilai-nilai
yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan yang berlaku saat ini merupakan
upaya untuk menjalankan amanat konstitusional bahwa negara harus memberikan jaminan
atas penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan kebebasan berkumpul dan berserikat yang
dimiliki warga negara tidak melanggar hak dan kebebasan warga negara lain. Di sisi lain,
pembentuk Undang-Undang yang merepresentasikan kekuasaan negara dalam menyusun
Undang-Undang juga tidak boleh semena-mena, terlebih bahwa Undang-Undang yang
disusunnya mengatur mengenai keberadaan dan kebebasan warga negara yang dijamin dalam
konstitusi. Negara juga harus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengatur dirinya
sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh negara.
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

65

UUD 1945 menjamin hak dan kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat,
yang dalam pelaksanaannya, konstitusi memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur
hak kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut lebih lanjut dalam Undang-Undang.
Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi pengaturan dalam Undang-Undang adalah
merupakan pembatasan, tetapi sepanjang pembatasan tersebut tidak eksesif dan masih dalam
rangka dengan maksud semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Mahkamah
Konstitusi menilai, pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat yang lebih rinci tidak
serta merta mengakibatkan keseluruhan norma dalam UU 17/2013 bertentangan dengan UUD
1945.
Menurut Mahkamah Konstitusi, kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling
penting dalam negara demokrasi karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem
demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara dapat secara bersama-sama
memperjuangkan kepentingannya yang tidak mungkin atau sulit dicapai secara individu.
Selain itu, dengan kebebasan berserikat di dalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap
warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun. Pengertian
sukarela dalam ketentuan UU 17/2013, menurut Mahkamah Konstitusi adalah adanya jaminan
hak dan kebebasan setiap orang untuk mendirikan atau menjadi anggota Ormas sesuai dengan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun tidak tercantumnya kesamaan agama dalam
Pasal 1 angka 1 UU 17/2013, tidak berarti masyarakat tidak dapat mendirikan Ormas yang
memiliki kegiatan keagamaan karena aspek kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak,
kesamaan kebutuhan, kesamaan kepentingan, kesamaan kegiatan, dan kesamaan tujuan secara
eksplisit mengakomodasi semua jenis organisasi termasuk Ormas yang berlatar belakang dan
berdasar keagamaan, sehingga pengertian Ormas dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2013 tidak
menghambat Ormas yang didirikan dengan latar belakang dan dasar keagamaan.
Setiap Ormas harus diberikan kebebasan untuk menentukan tujuannya masing-masing
sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara dan UUD 1945, tanpa memaksakan untuk
merumuskan tujuan secara kumulatif sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5 UU
17/2013. Dan mengenai hak dan kewajiban anggota suatu Ormas, menurut Mahkamah
Konstitusi, adalah masalah internal dan wilayah otonom dari masing-masing Ormas.
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Dikatakan merupakan hak otonomi suatu Ormas sesuai dengan karakteristiknya untuk
menentukan hak dan kewajiban anggotanya yang dapat saja berbeda antara satu Ormas
dengan Ormas yang lainnya. Negara tidak dapat mencampuri dan tidak dapat memaksakan
suatu Ormas mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena akan
membelenggu kebebasan masyarakat dalam mengatur urusan organisasi yang menjadi
wilayah otonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, masih menurut Mahkamah Konstitusi,
pengaturan yang demikian adalah bentuk pembatasan yang melanggar prinsip kebebasan
berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 dan tidak memiliki alasan konstitusional yang
dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa
pembatasan dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan maksud “untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil” dengan ukuran-ukuran pembatasan yang harus memenuhi kesesuaian
berdasarkan: (i) pertimbangan moral, (ii) nilai-nilai agama, (iii) keamanan, dan (iv) ketertiban
umum.
Hakikat Ormas, menurut Mahkamah Konstitusi, adalah organisasi yang tumbuh dan
berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Dalam kerangka
sistem pemerintahan demokrasi, kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berserikat adalah
salah satu hak asasi yang dijamin oleh negara. Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri
hak dan kebebasan ini kecuali dalam batas-batas yang diperkenankan oleh konstitusi
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Terhadap ketentuan UU
17/2013 yang memberi peran kepada pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap
Ormas dengan melakukan fasilitas kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia, menurut Mahkamah Konstitusi, walaupun tujuan
pengaturan tersebut baik dan positif bagi pengembangan Ormas, tetapi pemberian peran
tersebut bertentangan dengan hakikat Ormas sebagai organisasi masyarakat yang mandiri dan
otonom. Pemberian peran yang demikian itu akan sangat potensial mengintervensi serta
menganggu kebebasan dan kemandirian Ormas sebagai organisasi yang mandiri. Kemajuan
dan kemunduran suatu Ormas adalah urusan internal yang menjadi kebebasan dan tanggung
jawab Ormas yang bersangkutan. Apabila pada akhirmya Ormas tidak mampu meneruskan
keberlangsungan organisasinya, maka hal demikian merupakan hal yang alamiah dan wajar.
Walaupun demikian, tidak berarti bahwa negara tidak boleh memberi bantuan kepada Ormas
baik berupa dana maupun dukungan lain untuk memajukan suatu Ormas. Pemberian bantuan
yang demikian wajar saja, sepanjang Ormas yang bersangkutan memerlukannya dan secara
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sukarela menerimanya. Artinya bentuk bantuan apa pun dari pemerintah, sangat tergantung
kepada suatu Ormas untuk menerima bantuan negara atau tidak, tetapi negara tidak dapat
memaksakan kehendaknya kepada Ormas melalui wadah pemberdayaan. Lain halnya jika
kegiatan dan aktivitas Ormas terbukti mengancam keamanan dan ketertiban umum,
mengganggu hak kebebasan orang lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai
agama, negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin ketertiban umum dan dapat
melakukan penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan suatu Ormas. Campur
tangan negara dalam pemberdayaan Ormas, menurut Mahkamah Konstitusi, akan mengancam
kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang
dijamin oleh UUD 1945.
Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang, menurut Mahkamah
Konstitusi, tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma, karena mekanisme
penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah hal yang wajar apabila seluruh mekansime
penyelesaian yang lain di luar pengadilan tidak menemukan titik temu. Pengaturan hal yang
demikian dalam norma undang-undang hanya konstatasi dari kenyataan dalam kelaziman
praktik yang tidak bertentangan dalam menyelesaikan sengketa suatu Ormas tidak serta merta
merupakan intervensi negara terhadap Ormas [Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2013],
sepanjang mediasi tersebut dilakukan atas permintaan dan kesepakatan para pihak di internal
Ormas untuk menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, negara dengan ketentuan tersebut tidak
dapat dimaknai dapat secara langsung ikut campur dan terlibat dalam perselisihan internal
suatu Ormas, karena adanya perselisihan internal suatu Ormas atau hanya karena permintaan
salah satu pihak yang berselisih dalam Ormas. Oleh karena itu, negara harus benar-benar
menjadi penengah yang netral dan tidak memihak dalam penyelesaian perselisihan internal.
Pengaturan yang termuat dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 58 UU 17/2013
justru diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa suatu Ormas.
Sehingga pendirian dan larangan terhadap Ormas diatur pembatasan-pembatasan seperti
yang tercantum dalam Pasal 59 UU 17/2013. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
pembatasan/larangan terhadap Ormas adalah bentuk pembatasan terhadap Ormas
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
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ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, sehingga tidak bertentangan dengan
UUD 1945.79
C. PENUTUP
Konstitusionalitas

organisasi

sayap

partai

politik

(Ormas)

merupakan

hak

konstitusionalitas setiap warga negara untuk ikut dan terlibat aktif dalam kebebasan berserikat
dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Partai politik mempunyai hak yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan untuk mendirikan organisasi sayap partai politik sepanjang
dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peranan organisasi sayap partai politik dengan
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
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PROBLEMATIKA PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
Dr. Wendra Yunaldi, SH.80

ABSTRAK
Organisasi sayap partai politik merupakan elemen penting dalam Partai Politik, sebab, sayap
partai sering menjadi organisasi independen dalam partai politik untuk mengembangkan
beberapa program partai politik yang bersifat strategis yang secara tidak langsung tidak dapat
di cover oleh Partai Politik. Dengan kehadiran organisasi sayap, partai politik sebagai elemen
demokrasi dapat menjangkau secara luas penyebaran visi dan misinya kepada masyarakat.
Permasalahan utama dalam makalah ini adalah; bagaimanakah pengaturan yang konstitusional
terhadap organisasi sayap partai politik serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan
keuangan oleh organisasi sayap partai politik?. Dengan pendekatan yuridis normative dan
comparative, bahan-bahan terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai dogmadogma hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti digunakan dengan selektif
sehingga dapat ditemukan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap organisasi
sayap partai yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian
dirobah dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, yang nota bene memiliki kegiatan dan bentuk yang sama dengan perkumpulan dan
ormas yang diatur oleh UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Setelah menganalisis bahan-bahan yang ada
diharapkan ditemukan jawaban atas problem pengaturan organisasi sayap partai ke depanya,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan
yang nota bene diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Dan
kesimpulannya, organisasi sayap partai politik dan organisasi kemasyarakatan memang harus
dibedakan, akan tetapi, perlu pengaturan yang lebih tegas dari Kemenkumham terhadap
keberadaan organisasi sayap partai politik agar tidak terjadi tumpang tindih serta juga tidak
menimbulkan konflik ideologis di tengah-tengah masyarakat oleh karena kegiatan organisasi
sayap yang cenderung mendorong konflik kepentingan di tengah-tengah masyarakat.
Kata Kunci: Problematika, Pengaturan, Organisasi Sayap Partai Politik

A. PENDAHULUAN
Salah satu jaminan konstitusional bagi masyarakat adalah berserikat dan berkumpul
serta mengeluarkan gagasan atau pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluar kan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut mesti ditetapkan
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dengan undang-undang. Dengan ditetapkannya ketentuan mengenai kemerdekaan
berserikat dan berkumpul dengan undang-undang, maka diharapkan dapat memberi
kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap organisasi-organisasi tersebut.
Dua asas penting dapat ditangkap dari Pasal 28 UUD 1945 yaitu kepastian hukum
dan perlindungan hukum. Kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang adalah
bahwa perkumpulan, berserikat atau berorganisasi itu tidak bertentangan dengan konstitusi.
Dan aturan-aturan yang dimuat dalam undang-undangpun mesti menormakan ketentuan
yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga
undang-undang menjadi pengayom, bukan sebaliknya, pembatas dan menghilangkan hakhak kebebasan ber organisasi masyarakat atas alasan policy pembuat undang-undang.
Sedangkan asas perlindungan hukum dimaksudkan bahwa dengan pengaturan
kehidupan ber organisasi masyarakat diharapkan visi, misi, program dan potensi organisasi
untuk memberdayakan dan melakukan penguatan masyarakat dalam rangka mewujudkan
masyarakat relegius, masyarakat yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat
ber persatuan, masyarakat yang demokratis, dan masyarakat yang berperan serta dalam
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan demikian, undangundang hadir sebagai pengayom dan sekaligus melindungi misi organisasi agar dapat
memperankan diri mereka di tengah-tengah masyarakat secara berkualitas dan bermartabat.
Persoalan dilematis yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini adalah antara
kedudukan hukum organisasi sayap partai politi di dalam UU No. 2. Tahun 2008 tentang
Partai Politik81 dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 12 huruf J menyiratkan hak
partai politik untuk membentuk organisasi sayap, sementara dalam UU No. 17 Tahun 2013
sama sekali tidak menyebutkan tentang organisasi sayap partai politik 82 yang nota bene
juga tempat berkumpul dan memiliki satu visi serta program kerja yang terstruktur dari
pusat sampai ke daerah sebagaimana layaknya sebuah organisasi masyarakat 83. Oleh karena
ketidakjelasan dasar hukum yang menjadi landasan status organisasi sayap partai politik,
persoalan baru muncul yaitu tentang keberadaan keuangan organisasi sayap partai politik.
Apakah dana-dana yang diperoleh oleh organisasi sayap partai itu mengacu kepada laporan
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yang melekat dengan partai politik atau berdiri sendiri. 84 Jika melekat dengan partai politik,
maka seluruh kegiatan organisasi sayap partai mesti melaporkan penggunaan keuangan
organisasinya. Sebaliknya, jika tidak, maka dana yang diberikan oleh partai politik kepada
organisasi sayap tentu dapat dianggap sebagai tempat penggunaan uang yang melanggar
hukum, sebab, tidak ada pertanggungjawaban yang mesti diberikan oleh organisasi sayap
partai politik.
Komitmen partai politik dengan KPK terkait dengan Sistem Integritas Partai Politik
(SIPP) yang berisi kode etik, demokrasi internal partai politik, kaderisasi, rekrutmen dan
keuangan partai yang transparan serta akuntabel. 85 Dengan adanya komitmen partai politik
dengan KPK diharapkan pertanggungjawaban penggunaan dana partai politik khususnya
tentu tidak hanya bersifat formal belaka. Sebab, partai politik merupakan entri yang sangat
potensial masuknya sumber-sumber keuangan political rent antara pengusaha, pemilik
capital dengan sumber-sumber kekuasaan yang cenderung dikuasai oleh partai politik.
B. PEMBAHASAN
1. Konseptualisasi Organisasi Sayap Partai Politik dan Ormas
Istilah organisasi sayap partai politik (OSP) muncul dalam Pasal 12 huruf (j)
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik berhak “membentuk dan
memiliki organisasi sayap Partai Politik”. OSP dalam UU Partai Politik tidak dijelaskan
pengertiannya, melainkan hanya disebutkan mengenai hak partai politik untuk
membentuk OSP. Apa itu OSP, dalam undang-undang partai politik tidak ditemukan
pengertiannya, oleh karena itu, untuk mendefinisikan OSP mesti menjelaskan masingmasing terminologi yang terdapat dalam konsep OSP.
Organisasi adalah diartikan sebagai suatu unit (satuan) sosial yang
dikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang berfungsi
atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian
tujuan bersama. 86 Untuk melihat organisasi sebagai sebuah unit dapat dilihat dari dua
pendekatan, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif
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Sebab terkait dengan dana partai politik, rekening atas nama partai politik bersangkutan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e UU No. 2 Tahun 2011.
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Arie Dwi Satrio “ KPK Bahas Revisi UU Parpol dan Sistem Pemilu”, https://news.okezone.com, 23
November 2018, diunduh tanggal 25 Maret 2019
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Stephen P Robins, Perilaku Organisasi, 2006, edisi kesepuluh. PT Indeks Gramedia, Jakarta, hlm. 4
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

73

dimaksudkan dengan perilaku, peristiwa serta eksistensinya dalam praktek. Sementara
pendekatan subjektif melihat organisasi sebagai sebuah konstruksi sosial, di mana
realitas yang terjadi merupakan kongkretisasi dari gagasan dan ide-ide.87 Dengan
demikian, konsep organisasi mengandung beberapa elemen yang saling mempengaruhi,
mulai dari orang per orang, tindakan, relasi, hubungan dan kesepakatan-kesepakatan
yang melibatkan banyak orang. Dalam organisasilah perbedaan-perbedaan pandangan
di satukan dalam apa yang disebut dengan visi serta tujuan yang disepakati merekat
berbagai kepentingan yang semula berbeda menjadi satu dalam sebuah struktur.
Pengertian sayap adalah bagian tubuh beberapa binatang (burung dan
sebagainya yang digunakan untuk terbang. 88 Pengertian etimologis ini, apabila
dikonstruksi ke dalam symbol organisasi partai politik, maka dapat disusun pengertian
sayap sebagai bagian dari organisasi partai politik yang dipergunakan untuk
mengembangkan program-program partai politik ke basis-basis yang menguntungkan
bagi partai politik.
Sedangkan partai politik menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008
adalah: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Menurut Miriam Budiardjo 89, partai politik adalah suatu
kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai,
dan cita-cita yang sama. Oleh karena sifatnya yang terorganisir untuk memperjuangkan
kepentingan politik anggotanya, maka partai politik penting untuk terus diperkuat
derajat pelembagaannya. Menurut Jimly Asshiddiqie 90 partai politik merupakan pilar
yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem
politik yang demokratis.
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Don F Pace, (dkk), Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. 2011,
terjemahan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 11
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https://kbbi.web.id/sayap, diunduh tangal 25 Maret 2019
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Miriam Budiardjo (ed), Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai, 1982, Yayasan Obor,
Jakarta, hlm. 14
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JImly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2014, cet.ke-6, Rajawali Press, Jakarta, hlm.
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Berdasarkan pengertian istilah organisasi, sayap dan partai politik dapat
dirumuskan konsep OSP adalah kumpulan beberapa orang yang terstruktur dengan visi
politik yang sama untuk mewujudkan tujuan kepentingan partai politik yang
melahirkannya. Dengan demikian, OSP merupakan organisasi yang menyatu dengan
organisasi partai politik, baik karena dilahirkan oleh partai politik maupun karena
bertujuan sama dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh partai politik dalam Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangganya (ART). Berdasarkan pengertian ini,
maka OSP adalah organisasi yang melekat dengan partai politik, oleh karena itu, OSP
dapat dikategorian sebagai organisasi politik.
Sementara istilah Ormas dengan jelas diterangkan pada Pasal 1 ayat (1) UU
No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang adalah : organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila. Dari definisi ormas tersebut, beberapa ciri penting dari ormas adalah ; 1)
dibentuk oleh masyarakat, 2) dibentuk dengan suka rela, 3) kesamaan aspirasi, dan 4)
kesamaan tujuan.

Apabila diperhatikan dari definisi ormas, sesuai dengan

ketentuan UU No. 17 Tahun 2013 serta sifat melekat pada ormas yang diatur Pasal 2
ayat (4): Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis, maka ormas
bukanlah organisasi yang berhubungan dengan politik, apalagi dalam wadah struktur
partai politik. Pada Pasal 6 disebutkan tentang fungsi ormas, adalah:
a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan
organisasi;
b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan
organisasi;
c. penyalur aspirasi masyarakat;
d. pemberdayaan masyarakat;
e. pemenuhan pelayanan sosial;
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Dari fungsi ormas di atas, tidak satupun undang-undang menyebutkan katakata “politik” sehingga ormas murni sebagai wadah dan struktur organisasi untuk
kepentingan yang tidak bersifat politis. Sekalipun, ormas bukan anti politik, akan tetapi
melalui pengaturan tersebut hendak di tegaskan pembedaan aspek pembinaan
kehidupan sosial yang bersifat politis, dengan pembinaan kehidupan masyarakat yang
murni sosial kemasyarakatan.
Memperhatikan definisi, ciri-ciri dan fungsi yang melekat pada OSP dan
Ormas, maka keduanya terdapat perbedaan dasar pembentukan dan sifat dari masingmasingnya. Oleh karena itu, antara OSP dan Ormas terdapat perbedaan substansial yang
tegas. Secara sederhana dapat dikatakan, OSP merupakan wadah politik, sedangkan
ormas adalah wadah sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Regulasi dan Problem Pengaturan Organisasi Sayap Partai: Studi Kasus
Beberapa AD/ART Partai Politik
Pengaturan tentang OSP dalam peraturan perundang-undangan secara kongkrit
tidak ditemukan. Oleh karena, OSP hanya disebutkan dalam satu ayat pada Pasal 12
huruf j terkait dengan hak partai politik. Pasal 12 mengatur sebelas hak partai politik,
dan salah satunya adalah “membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik”.
Sepuluh poin lainnya terkait dengan hak partai politik seluruhnya diatur dengan
peraturan perundang-undangan, seperti lambang dan simbol partai, ikut dalam
pemilihan umum, pengaturan fraksi, penggantian dan pemberhentian anggota DPRD,
pengusulan calon presiden dan wakil presiden dan ketentuan mengenai bantuan
keuangan dari negara. Adapun mengenai masalah OSP, sama sekali tidak diuraikan
lebih lanjut pengaturannya, baik di peraturan pemerintah maupun peraturan lain di
bawahnya.
Kekosongan hukum terhadap pengaturan OSP tentu menimbulkan dilema bagi
OSP dalam menjalankan aktifitasnya di tengah-tengah masyarakat. Sebagai organisasi
yang bekerja untuk kepentingan partai politik, simbol, bahasa, dan lambang partai
sering melekat pada OSP di satu sisi, sementara di sisi lain, tidak jarang OSP bergerak
di tengah-tengah masyarakat layaknya sebuah ormas yang melekatkan dirinya dengan
aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatan, dan bahkan kegiatan keagamaan yang nota
bene merupakan lahan kegiatan ormas. Apabila kegiatan ormas di bebani dengan
berbagai peraturan dalam melaksanakan kegiatan, berbeda dengan OSP, OSP dapat
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memiliki kegiatan bahkan melebihi cakupan kegiatan Ormas, namun dianggap hanya
sebagai bagian dari kegiatan partai politik.
Beberapa tinjauan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik, seperti PD-P, Gerindra, Golkar dan PKS memperlihatkan
bagaimana Partai Politik menempatkan posisi OSP.
a. PDI-P
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam AD/ART nya tidak
ditemui istilah SOP, melainkan hanya dikenal istilah Komunitas Juang Partai
sebagaimana diatur Pasal 54 Anggaran Dasar PDI-P : (1) Komunitas Juang Partai
berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasiorganisasi lainnya.(2) Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisiran
rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis
Partai.91
b. Partai Gerindra
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam AD/ART 92 nya mengatur
tentang OSP dalam Bab IX Pasal 27 sebagai berikut :
1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA membentuk Organisasi Sayap di
tingkat pusat sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
2) Organisasi Sayap Partai GERINDRA tingkat pusat yang dinyatakan sah adalah
organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
3) Pengesahan susunan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai
GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas
persetujuan Ketua Dewan Pembina.
4) Pengesahan susunan personalia Organisasi Sayap Partai GERINDRA di tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat
Organisasi Sayap masing-masing.
5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

91
92

DPP PDI-P, AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masa Bakti 2015-2020
DPP Partai Gerindra, AD/ART, Ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2014
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

77

Lebih lanjut mengenai pengaturan OSP dalam ART Partai Gerindra, pada
Bab IV Pasal 23 disebutkan:
1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan
Pusat Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu
perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2) Kebijakan Organisasi Sayap harus sejalan dengan kebijakan Partai disetiap
tingkatan.
3) Organisasi Sayap disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang
pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan.
4) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, diajukan oleh Pimpinan Pusat
Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Pusat.
5) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan
Pimpinan Ranting diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada
Dewan Pimpinan Daerah.
6) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap mempunyai hak mengajukan anggotanya
mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.
7) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatas, diatur dalam
Peraturan Partai.
c. Partai Golkar
Partai Golongan Karya (Golkar) mengatur mengenai OSP dalam Bab X Pasal
25 AD Partai Golkar 93, dengan rumusan sebagai berikut :
1. Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah
perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai;
2. Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan
ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional;
3. Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
93

https://poltracking.com/wp-content/uploads/2013/11/AD%20ART%20Partai%20Golkar.pdf, di unduh
tanggal 26 Maret 2019
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Sementara ketentuan lebih lanjut diatur dalam ART sebagaimana terdapat
dalam BAB VII tentang Kedudukan dan Tugas Organisasi Sayap Partai, Pasal 21:
1. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai;
2. Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan
Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu
Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk
Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai;
3. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan
kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai
bidang/kelompok

strategisnya,

yang

dalam

pelaksanaannya

dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
4. Organisasi

Sayap

tingkat

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat
dibawahnya;
5. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan
Partai sesuai tingkatannya;
6. Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara exofficio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai
ditingkatannya;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur dalam Peraturan
Organisasi.
Memperhaitkan ketentuan mengenai OSP dengan studi kasus Partai PDI-P,
Partai Gerindra, dan Partai Golkar, maka masing-masing partai politik dengan tegas
menjelaskan bahwa OSP merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh partai politik
dalam rangka memperkuat basis strategis partai politik mulai dari tingkat pusata sampai
ke tingkat terbawah Desa/Kelurahan. Partai Gerindra mensyaratkan agar pengurus OSP
menjadi pengurus partai politik pada tingkatannya. Sementara Partai Golkar
menegaskan tentang pengisian kepengurusan OSP pada setiap tingkatannya bersifat ex
officio dijabat oeh Wakil Ketua.
Membaca ketentuan OSP oleh masing-masing partai politik, minimal terhadap
tiga partai politik di atas, terlihat bahwa OSP merupakan bagian yang melekat dengan
kepentingan dan tujuan partai politik. OSP tidak terpisah dengan organisasi partai
politik, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Oleh karena OSP merupakan hak
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partai politik, maka pengaturan terhadap OSP menjadi kewenangan masing-masing
partai politik. OSP tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali
oleh produk hukum internal partai politik itu sendiri. Dengan demikian, seluruh
pertanggungjawaban OSP bersifat vertikal kepada organisasi induknya. Sekalipun
seluruh kegiatan OSP terkait langsung dengan masyarakat non pendukung partai politik
OSP, OSP dengan perannya mengembankan program partai politik di setiap lapisan
kepengurusan, keberadaannya tetap berada dalam organisasi partai politik, dan karena
itu, OSP menjadi terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok sosial
masyarakat.
3. Prospek

dan

Model

Pengaturan

Organisasi

Sayap

Partai

dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Partai Politik
Jika OSP nyata-nyata disebutkan sebagai organisasi yang di dirikan di atas
kepentingan partai politik, yang membedakannya dengan Ormas, maka OSP tentu perlu
diberi batasan-batasan yuridis agar tidak terjadi kerancuan makna dengan fungsi ormas
di tengah-tengah masyarakat. Pengaturan OSP dalam UU Partai Politik dan AD/ART
Partai Politik, secara tegas telah menjelaskan bagaimana kedudukan hukum OSP. OSP
bukan ormas, namun lingkup kegiatan OSP yang menjangkau aspek-aspek sosial
kemasyarakatan dan strategis dalam mendukung roda pergerakan partai politik di basisbasis potensial masyarakat, tentu diperlukan pembedaan diametral agar tidak terjadi
tumpang tindih antara kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan kegiatan
pembinaan politik kemasyarakatan.
Sebagai organisasi yang berkepentingan memperjuangkan tujuan partai politik,
OSP perlu diperjelas lingkup kegiatan, fungsi dan tujuannya di tengah-tengah
masyarakat agar tidak terjadi over lepping kegiatan dengan Ormas. OSP perlu diatur
dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan cakupan dan lingkup
kegiatan politiknya di tengah-tengah masyarakat. Pengaturan ini sangat penting agar
OSP tidak berwajah dua di hadapan masyarakat. Pembedaan kegiatan politik dengan
kegiatan kemasyarakatan sangat penting agar pembinaan kehidupan sosial masyarakat
tercipta dengan baik.
Orientasi ideologis yang dipaksakan oleh OSP akan mendorong terciptanya
kehidupan demokrasi yang kurang baik. Kebebasan pilihan masyarakat untuk
mendukung atau tidak terhadap partai politik perlu dipertegas. Di sinilah arti penting
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peran Ormas sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendorong tumbuhnya sikapsikap inklusif dan demokratis. Apabila wajah OSP tetap dibiarkan tampil dengan
“wajah sosial” namun berkepentingan politis, tentu akan menciptakan konflik baru di
tengah-tengah masyarakat, yaitu konflik kepentingan politis di atas kepentingan
kerukunan dan kestabilan kehidupan sosial. Seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie 94;
gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang
mempraktik kannya, seringkali ditafsirkan secara sepihak oleh pihak yang berkuasa.
Penafsiran politis yang dibangun oleh OSP inilah kemudian yang berpotensi menjadi
kesalahan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Adamya kepentingan politik yang
mendorong aktifitas mereka dengan harapan masyarakat berpihak terhadap
kepentingan partai politik yang mereka usung.
Dalam paradigma partisipasi politik masyarakat, yang diharapkan tumbuh
adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan nasib
masyarakat tanpa diembel-embel oleh kepentingan politis tertentu. Hal ini hanya dapat
dilakukan oleh Ormas, bukan oleh OSP. Seperti dikemukakan Miriam Budiardjo 95: di
negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi ialah bahwa
kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk
menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan
orang-orang yang memegang tampuk pimpinan. Asosiasi partisipasi masyarakat itu
bersifat genuine tidak dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, baik individual apalagi
politis. Kebebasan mandiri itulah yang terus dijadikan oleh masyarakat sebagai benteng
terakhir atas ujian kekuasaan yang kadang-kadang dipaksakan oleh OSP.
Terkait dengan pengaturan norma OSP dengan Ormas yang secara tegas diatur
oleh UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UndangUndang, ke depan yang diperlukan adalah bagaimana OSP yang “menyamar” menjadi
Ormas dengan pembiayaan penuh oleh partai politik dapat mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran negara. Besarnya potensi koruptif dan penyelewengan anggaran
negara atas kepentingan kegiatan sosial kemasyarakatan oleh OSP yang nota bene
memperjuangkan kepentingan partai politik tentu perlu menjadi perhatian agar
94

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, 2012, cet, ke-2, Rosda Karya,
Jakarta, hlm. 295
95
Miriam Budiardjo, (ed), Partisipasi…Op. Cit, hlm. 2
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accountabitas anggaran partai politik benar-benar terlaksana secara baik dan
bertanggungjawab.
Pasal 13 huruf h, i, dan j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Kewajiban Partai Politik
disebukan tentang salah satu kewajiban partai politik, yaitu:
h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah
sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
i.

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;

j.

memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan…

Kewajiban yang diatur oleh undang-undang partai politik terkait dengan
penggunaaan anggaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD sering
menimbulkan persoalan di internal partai politik. Kepentingan pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah dengan pembatasan penggunaan anggaran dan kegiatan
sosialisasi

partai

politik

yang

diatur

oleh

peraturan

perundang-undangan

mengakibatkan partai politik banyak melakukan pelanggaran terkait dengan sumber
dan penggunaan keuangan untuk kepentingan kampanye. Terbatasnya sumbangan
anggota partai dan bantuan negara kepada partai politik menjadi potensi bagi partai
politik untuk menggunakan berbagai cara mendapatkan dana sebesar-besarnya agar
kebutuhan kampanye dan kepentingan partai politik tetap terjaga.
Tujuan pengaturan penggunaan anggaran dana partai politik bukan bertujuan
melarang partai politik dan calon menerima sumbangan, melainkan mengatur
sedemikian rupa sehingga partai politik dan calon masih memiliki keleluasaan
mengumpulkan dana kampanye, tetapi pada saat yang sama mereka tetap terjaga
kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.96 Bahkan jika OSP yang
berhubungan langsung dengan basis partai politik penggunaan anggarannya tidak
berada dalam wadah pertanggungjawaban keuangan partai politik, maka semakin
terbuka peluang bagi pimpinan OSP melakukan political rent dengan pemilik modal di
96
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setiap daerah. Bahkan tidak jarang, OSP dijadikan sebagai lokomotif untuk
menggunakan dana partai sebesar-besarnya tanpa dapat dikontrol oleh penyelenggara
pemilu dan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena sifat penggunaan
uangnya yang langsung kepada masyarakat dan habis pakai.
OSP dalam tubuh partai politik lebih banyak di atur melalui Peraturan Partai
Politik, hal ini tentu menunjukkan bahwa OSP tidak lebih sebagai pelengkap yang
bekerja atas kebijakan pimpinan partai politik. Oleh karena, pertanggungjawaban OSP
secara otomatis mesti menjadi tanggungjawab pimpinan dan struktur utama partai
politik. Pertanggungjawaban OSP terhadap penggunaan anggaran dana untuk
kepentingan partai politik mesti jelas dan tegas, agar OSP tidak menjadi tempat
pengunaan anggaran yang lepas dari kontrol pengawas keuangan negara.
Komitmen Partai Politik dengan KPK mengenai Sistem Integritas Partai Politik
(SIPP), khususnya aspek rekrutmen melalui OSP perlu ditindak lanjuti dengan
merumuskan sistem yang tepat agar elemen-elemen partai politik, khususnya OSP tidak
menjadi “wadah gelap” menutupi penggunaan anggaran dan keuangan negara tanpa
pertanggungjawaban yang transparan dan accountable.
C. PENUTUP
OSP merupakan organisasi murni di didirikan di atas kepentingan partai politik,
sehingga dengan demikian OSP mesti dibedakan secara tegas dengan Ormas. OSP tidak
dapat dijadikan sebagai Ormas, sekalipun dalam praktek kegiatan-kegiatan OSP sering
menyerupai kegiatan Ormas.
Pembedaan antara OSP dengan Ormas tidak saja oleh karena dasar dan tujuan
berdirinya, akan tetapi, perlu ditetapkan batasan-batasan normati dalam bentuk Peraturan
Menkumham sehingga antara OSP dengan Ormas tidak saling bertabrakan dalam
melakukan aktifitas kemasyarakatannya di tengah-tengah masyarakat.
OSP tidak saja hanya di atur oleh internal partai politik, akan tetapi juga mesti diatur
oleh Peraturan Menkumham, meliputi kegiatan, ruang lingkup batasannya di tengah-tengah
masyarakat agar; pertama; tidak menjadi pemicu konflik ideologis di tengah-tengah
masyarakat, dan kedua; agar tidak terjadi pemanfaatan OSP sebagai wadah untuk
melepaskan tanggungjawab penggunaan anggaran partai politik. Besarnya potensi
penggunaan uang dalam politik, baik pemilu maupun pemilihan kepada daerah serta
kepentingan politis partai politik, dengan di aturnya OSP sebagai wadah organisasi politik,
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maka OSP dapat dibatasi menjadi organisasi yang tidak terkontrol dalam penggunaan dana
bantuan yang diberikan oleh negara kepada partai politik.
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PENGUATAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK MELALUI PENATAAN
PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
oleh:
M Nurul Fajri, SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas)
Abstrak:
Partai politik yang mapan ditopang oleh proses pelembagaan partai politik yang kuat. Salah
satu yang menopang hal tersebut adalah keberadaan organisasi sayap partai politik sebagai
salah satu faktor. Keberadaan organisasi sayap partai politik tidak dapat dipisahkan dengan
kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Organisasi sayap partai politik
dibutuhkan keberadaannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta untuk
kebutuhan pemenangan elektoral. Sayangnya, ketentuan undang-undang saat ini tidak begitu
jelas mengatur tentang organisasi sayap partai politik. Khususnya untuk menopang proses
pelembagaan partai politik. Makalah ini hendak melihat bagaimana keberadaan organisasi
sayap partai politik dalam proses pelembagaan partai politik serta melihat entitas hukum
organisasi sayap partai politik dalam keterkaitannya antara Undang-Undang tentang Partai
Politik dan Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan melihat dua hal
tersebut diharapkan penataan pengaturan organisasi sayap partai politik dapat mendukung
transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik sebagai tujuan dari
penguatan pelembagaan partai politik.
Kata Kunci: partai politik, pelembagaan, organisasi sayap
Abstract:
An established political party is supported by the strong process of institutionalizing
political party. One that supports this is the extra-parliamentary party organization as a
factor. The success of the extra-parliamentary party organization cannot be solved with the
diverse social conditions of the Indonesian people. The extra-parliamentary party
organization needs its assistance to increase community participation as well as the need
for electoral victory. Unfortunately, the current provisions of the law are not very clear
about the extra-parliamentary party organization. Especially to support the process of
institutionalizing political parties. This paper will discuss the political party organization in
the process of institutionalizing political party and looks at the legal entity of extraparliamentary party organization in relation between the Political Party Act and the Civil
Society Organizations Act. By looking at these two things, it is expected that the arrangement
of organizational arrangements for the extra-parliamentary party organization can support
transparency, accountability and intra-party democracy as the goal of strengthening the
institutionalization of political party.
Keywords: political party, institutionalization, extra-parliamentary party organization
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A. Pendahuluan
Partai politik adalah kelompok individu yang menyatu di bawah label umum dan
menawarkan calon bersaing untuk dipilih dalam pemilihan. Tujuannya dari partai politik
diduga adalah untuk mempengaruhi hasil kebijakan dengan memenangkan kekuasaan dan
berfungsi dalam pemerintahan. 97 Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi
baik terkait dengan representation in presence maupun terkait dengan representation in
idea.98 Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem
demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses
pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai
politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. 99
Dalam perannya yang menentukan jalannya demokrasi tersebut, sebuah partai politik
haruslah ditopang oleh pelembagaan struktur maupun nilai yang kuat. Salah satu bentuk dan
upaya mencapai pelembagaan yang kuat secara struktur dan nilai tersebut selain dengan
adanya kepengurusan partai politik berjenjang sesuai dengan struktur pemerintahan negara,
kemandirian dalam pengambilan keputusan menyangkut internal maupun eksternal, hingga
juga ditunjukan dengan adanya keberadaan organisasi sayap partai politik yang kuat dan
mengakar di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan organisasi sayap partai seakan menjadi
keniscayaan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam serta
jumlah pemilih yang besar untuk satu kali pemilu nasional. Selain dengan partai politik di
Indonesia yang cenderung berkarakter akomodatif terhadap berbagai isu dan kepentingan
yang ada.
Meminjam istilah “faction” dari Madison, dapatlah dikatakan, kehadiran partaipartai politik dalam sistem demokrasi merupakan konsekuensi, bahkan bawaan (nature)
pengakuan dan jaminan partisipasi golongan-golongan (faction) yang hidup dalam
masyarakat.100 Menurut analisis Samuel Huntington yang melihat bagaimana proses
pelembagaan partai politik di Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika dan Asia menyatakan
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bahwa pelembagaan partai politik merupakan hasil atas persaingan dan perluasan partisipasi
di dalam proses demokrasi. 101
Dalam persaingan dan perluasan partisipasi dalam proses demokrasi tersebut, dapat
dipahami bahwa makna pelembagaan menurut Huntington berakar dan bermuara pada upaya
menemukan nilai baku dan stabil. Nilai baku dan stabil berarti nilai yang bersifat tetap,
diakui dan diterima masyarakat sebagai patokan berbuat dan bertindak serta menjadi
identitas berhubungan dengan komunitas masyarakat lainnya. 102 Bentuk persaingan dan
perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi sebagaimana yang dimaksud oleh
Huntington tersebut dalam kondisi masyarakat yang beragam menuntut partai politik mampu
mengakomodasi banyak kepentingan agar tetap dapat eksis dan bersaing secara elektoral.
Dan organaisasi sayap partai politik merupakan salah satu pilar penting dari wujud sifat yang
akomodatif tersebut.
Karakteristik partai politik yang sebagaimana disebutkan di atas erat kaitannya
dengan karakteristik catch-all party. Tentunya dengan menggunakan sudut pandang
bagaimana cara partai meraup dukungan politik dalam menghadapi pemilu atau
pembentukan kebijakan di legislatif maupun eksekutif. Pada prinsipnya, penemuan nilai
baku yang hidup di tengah masyarakat selain dimaksudkan sebagai dasar perekat (value
infusion) untuk memperbesar mobilisasi dukungan, sekaligus menjadi jembatan aspirasi bagi
masyarakat terhadap nilai baku yang dimaksud menjadi materi keputusan pada tingkat
organisasi yang lebih tinggi, yakni negara.103
Dalam posisi sebagaimana yang disampaikan oleh Huntington tersebut, UndangUndang tentang Partai Politik telah memberikan pengaturan sebagai bentuk pengakuan
terhadap keberadaan organisasi sayap partai politik sebagai bagian dari kehidupan
demokrasi di Indonesia. Khususnya keberadaan organisasi sayap partai politik dan
hubungannya dengan partai politik secara struktur maupun nilai. Sebab, apabila dilacak
dalam undang-undang, organisasi sayap partai politik pembentukannya dan kepemilikannya
adalah hak partai politik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12 huruf j Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
101
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(Undang-Undang Partai Politik). Sementara pada bagian penjelasan Pasal 12 huruf j
Undang-Undang Partai Politik dijelaskan bahwa organisasi sayap partai politik merupakan
organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai
dengan AD dan ART masing-masing partai politik.
Sayangnya pengaturan tentang organisasi sayap partai politik dalam Undang-Undang
Partai Politik sejatinya kurang memadai dalam beberapa hal. Khususnya terkait organisasi
sayap partai politik yang tidak dapat dipisahkan dari pelembagaan partai politik itu sendiri.
Apalagi dengan entitas hukum organisasi sayap partai politik yang apabila dilihat secara rill,
mesti harus diberikan ketegasan terkait dengan apa yang menjadikannya berbeda dengan
organisasi kemasyarakatan serta bidang-bidang yang ada di dalam kepengerusan partai
politik itu sendiri.
Maka dari itu, makalah ini hendak membahas dua hal. Pertama, terkait dengan
bagaimana posisi organisasi sayap partai politik dalam proses pelembagaan partai politik.
Kedua, terkait dengan dualisme fungsional antara organisasi sayap partai politik dengan
organisasi kemasyarakatan. Dua hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap bagaimana
pengaturan tentang partai politik. Dengan demikian makalah ini akan mengulas kedua
persoalan tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptifpreskriptif. Dengan tujuan bagaimana mewujudkan penguatan terhadap kelembagaan partai
politik lewat peningkatan demokrasi internal partai politik dan akuntabilitas partai politik.
B. Pembahasan
a. Pelembagaan Partai Politik dan Posisi Organisasi Sayap Partai Politik
Sebelum terlalu jauh masuk pada bagaimana semestinya bentuk pengaturan
organisasi sayap partai poltik itu sendiri, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana
pelembagaan partai politik itu sendiri. Hal ini menjadi amat penting untuk dilihat, sebab
dengan mengetahui bagaimana pelembagaan partai politik itu sendiri hingga melahirkan
berbagai macam tipe dan karakter partai politik. Dengan begitu akan dapat dipahami
bagaimana tujuan serta keberadaan organisasi sayap partai politik.
Moshe Maor menyadari betul bahwa untuk dapat bertahan dalam arti pelembagaan
tersebut, partai politik harus teruji dan didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya juga
memiliki organisasi sayap atau yang disebut dengan extra-parliamentary party organization
yang disadari berdasarkan jumlah basis pemilih. With a limited electorate it is easy for
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parties to direct elections; an enlarged electorate, however, demands the establishment of
some form of extra-parliamentary party organization.104 Bahkan menurut Duverger sendiri
dalam proses pelembagaan partai politik yang dia lihat, dia tidak menutup mata adanya
intervensi ektra parlemen dalam proses pelembagaan partai politik tersebut. 105
Sesuai sudut pandang Huntington, keberhasilan pelembagaan partai terletak pada
kemampuan mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai di tengah peningkatan dan
perluasan partisipasi politik. Kalkulasi demikian tidak dapat dipisahkan dari jumlah
perolehan suara dalam persaingan di arena pemilihan umum sebagai manifestasi atas
pelembagaan partai yang diperankan pada arena legislatif dan eksekutif pada periode
sebelumnya.106 Menurut Huntington yang mengambil pandangan beberapa ahli, menyatakan
bahwa, institutionalization is the process by which organization and procedures aqcuire
value and stability.107 Lebih lanjut Huntington mengatakan:
The level of institutionalization of any political system can be defined by the
adaptability, complexity, autonomy, and coherence of its organizations and
pro-cedures. So also, the level of institutionalization of any particular organization or
procedure can be measured by its adaptability, complexity, autonomy, and coherence.
If these criteria can be identified and measured, politicalsystellls can be compared
interms of their levels of institutionalization. And it will also be possible to measure
increases and decreases in the institutionalization of the particular organizations and
procedures within a political system.108
Dalam pandangan Huntington, kemampuan pelembagaan sangat bergantung pada
adaptability, complexity, autonomy, and coherence. Keempat hal tersebut dijelaskan lebih
lanjut oleh Firdaus sebagai berikut:
Adaptability secara konseptual menyangkut kapasitas partai menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Kapasitas penyesuaian diri tidak hanya larut dalam tekanan arus
lingkungan eksternal, tetapi juga kemampuan partai membaca gejala perubahan
lingkungan eksternal dan secara internal mampu beradaptasi untuk menjadi means
stream ide-ide transformatif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Pelembagaan
dari sudut complexity mengacu pada penganekaragaman organ untuk memaksimalkan
fungsi-fungsi partai dalam mengelola beragam nilai dan kepentingan dari berbagai
segmen masyarakat sebagai basis sosial partai. Diferensiasi organ untuk mengelola
fungsi pada segmen yang beragam memungkinkan semakin banyak segmen yang
dilayani oleh partai. Hal ini berdampak pada semakin luasnya basis dukungan sosial
partai karena kemampuan mengelola dan mengintegrasikan berbagai segmen sosial
104
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dalam satu saluran aspirasi. Coherence sebagai salah satu takaran pelembagaan partai
menitik beratkan pada keterpaduan dan kesolidaritasan yang menunjukan adaptabilitas
atas kompleksitas fungsi organ dalam satu metode organisasi dalam mengelola
beragam segmen sosial. Sisi pelembagaan dari sudut pandang autonomy menampilkan
sisi kemandirian partai dalam menentukan sikap politik tanpa tekanan dan pengaruh
dari lingkungan eksternal. Sisi lain pelembagaan partai dari tinjauan otonomi juga
merepresentasikan kebebasan untuk menentukan dan mengekspresikan sikap politik
sebagai manifestasi nilai-nilai perjuangan partai sekaligus menjadi identitas pembeda
dengan lain. 109
Adapun yang menjadi titik tekan dari Huntington dari keempat konsep pelembagaan
partai politik tersebut adalah bagaimana partai politik menjalankan fungsi-fungsinya dalam
satu kesatuan institusional maupun pada organ-organ dalam kesatuan institusional partai
politik tersebut. Keberadaan fungsi partai politik dalam satu kesatuan institusional sangat
bergantung pada sejauh mana pada organ-organ dalam kesatuan institusional partai politik
bekerja dalam menjalankan fungsinya. Dengan meminjam istilah departementalisasi dalam
perilaku

organisasi,

menurut

Stephen P.

Robbins

dan Timothy A.

Judge 110

departementalisasi digunakan sebagai sarana yang mencerminkan tujuan dan aktivitas
organisasi. Depertementalisasi dapat dipakai dengan pendekatan fungsi, jenis produk, faktor
geografi, kegiatan, proses dan pelanggan/konsumen organisasi.
Menurut Firdaus, secara normatif, fungsi mendasar berdirinya suatu partai politik
dimaksudkan untuk melembagakan nilai tertentu secara tertib dan stabil mulai dari tingkat
masyarakat sipil (civil society) hingga pada level negara. Struktur organisasi partai ditata
sedemikian rupa untuk mengemban fungsi-fungsi tersebut, terutama dalam usaha
memobilisasi dukungan melalui diseminasi nilai dan kepentingan yang akan diperjuangkan
dalam program-program kebijakan partai.111 Secara lebih spesifik dan terkelompok fungsifungsi partai politik tersebut menurut Miriam Budiardjo adalah sebagai sarana: i)
komunikasi politik; ii) sosialisasi politik; iii) rekrutmen politik; dan iv) pengatur konflik. 112
Dalam konteks pelembagaan partai politik, secara sederhana pelembagaan
dimakasudkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik dalam merespon dinamika
internal dan eksternal. Kemampuan partai memecahkan masalah-masalah internal serta
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merespons dan mengartikulasikan tuntutan realiatas ekstrem dapat berdampak pada
kemapuan membangun loyalitas serta memperluas basis dukungan dan kelangsungan
partai.113 Pelembagaan sebagai proses penemuan nilai baku dalam membangun soliditas
partai memunculkan metode tersendiri dalam pelembagaan partai. Metode pelembagaan
partai secara inheren merepresentasikan tipologi pelembagaan hingga diwujudkan dalam
bentuk tipe atau jenis-jenis partai politik.
Dalam rangkuman Wolinetz dari berbagai pandangan, tipe dan jenis partai politik
dikonseptualisasi oleh berbagai ahli. Kirchheimer's (1966) catch-all party entered our
vocabulary in the 1960s. More recently, Panebianco (1988) has proposed the electoral
professional party, a variant more precisely defined in organizational terms, Poguntke
(1987, 1993) the new politics party, Katz and Mair (1995) the cartel party, and more
recently, Hopkin and Paolucci (1999),the business firm party.114 Dalam penyangkalan
Wolinetz menjelaskan bahwa:
this practice has advantages and disadvantages. A profusion of categories can confuse
as well as clarify. Even if proponents carefully specify their categories, definitions are
often stretched as others use them. The catch-all party has become a generic
description of present-day parties, but its characteristics are not always well-defined.
Even if they were, there is another problem: these types focus primarily on Western
Europe. But transitions to democracy have greatly increased the number of parties
which might be included in comparative studies.115
Penyangkalan Wolinetz tersebut jelas sangat masuk akal. Sebab studi tentang tipe
dan jenis-jenis partai pada banyak literatur memang terlalu eropa barat. Sehingga beragam
konteks perkembangan studi tentang partai politik mesti disesuaikan dengan realitas objektif
yang ada. Apalagi kemudian mengkaji tentang organisasi sayap partai politik (extra-political
party organization) dan bagaimana melihat keterkaitannya dengan partai politik.
b. Indentitas Organisasi Sayap Partai Politik
Salah satu persoalan pokok dalam pengelolaan partai politik di Indonesia adalah
persoalan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik. Secara normatif,
terkhusus persoalan akuntabilitas saat ini menurut Undang-Undang Partai Politik diatur
sangatlah minimalis. Pasal 13 huruf j Undang-Undang Partai Politik yang mengatur tentang
113
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115
Ibid.,
114

137.

Diakses

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

pada

91

kewajiban partai politik, sebagai mekanisme pertanggungjawaban partai politik hanya
diwajibkan untuk 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.
Sementara itu pada Pasal 37 Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa
pengurus partai politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Selain
ketentuan mekanisme dan sanksi yang masih terkategori lemah terhadap akuntabilitas partai
politik, Undang-Undang Partai Politik yang ada saat ini juga membatasi diri bahwa
pertanggungjawaban partai politik hanya diwajibkan kepada pengurus partai politik di setiap
tingkat organisasi. Padahal jika dilihat lebih dalam, organisasi sayap partai adalah bagian
dari keorganisasian partai politik. Sebab juga di atur dalam AD dan ART partai politik.
Apalagi secara substansi keberadaan organisasi sayap partai politik juga tak ubahnya
selayaknya organisasi kemasyarakatan, baik dari segi jumlah massa, kegiatan, struktur
organisasi serta sumber pendanaan.
Tabel 1
Perbandingan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Definisi

Syarat
Pendirian

Organisasi Sayap Partai Politik
UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No.
2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik
Organisasi sayap Partai Politik
merupakan
organisasi
yang
dibentuk
oleh
dan/atau
menyatakan diri sebagai sayap
Partai Politik sesuai dengan AD
dan ART masing-masing Partai
Politik (Penjelasan Pasal 12 huruf
j)

Organisasi Kemasyarakatan
UU No. 17 Tahun 2013 jo UU No.
16 Tahun 2017 tentang Organisasi
Kemasyarakat
Organisasi Kemasyarakatan yang
selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi,
kehendak,
kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk
berpartisipasi
dalam
pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
yang
berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945. (Pasal 1 angka 1)
dibentuk
oleh
dan/atau
Pasal 9
menyatakan diri sebagai sayap Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang
Partai Politik sesuai dengan AD warga negara Indonesia atau lebih,
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dan ART masing-masing Partai kecuali Ormas yang berbadan hukum
Politik (Penjelasan Pasal 12 huruf yayasan.
j)
Pasal 10
(1) Ormas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tidak berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tidak berbasis anggota.
Pasal 11
(1) Ormas berbadan hukum
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat
berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum
perkumpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b didirikan
dengan tidak berbasis anggota.
Pasal 12
(1) Badan hukum perkumpulan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan
dengan memenuhi
persyaratan:
a. akta pendirian yang dikeluarkan
oleh notaris yang memuat AD dan
ART;
b. program kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak atas
nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tidak sedang
dalam sengketa kepengurusan atau
dalam perkara di pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan
hukum perkumpulan dilakukan
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oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan
hukum perkumpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah meminta pertimbangan dari
instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
badan hukum perkumpulan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan undang-undang.
Pasal 15
(1) Ormas berbadan hukum
dinyatakan terdaftar setelah
mendapatkan pengesahan badan
hukum.
(2) Pendaftaran Ormas berbadan
hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal telah memperoleh
status badan hukum, Ormas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memerlukan surat keterangan
terdaftar.
Pasal 16
(1) Pendaftaran Ormas yang tidak
berbadan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf b dilakukan dengan pemberian
surat keterangan terdaftar.
(2) Pendaftaran Ormas yang tidak
berbadan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian yang dikeluarkan
oleh notaris yang memuat AD atau
AD dan ART;
b. program kerja;
c. susunan pengurus;
d. surat keterangan domisili;
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e. nomor pokok wajib pajak atas
nama Ormas;
f. surat pernyataan tidak dalam
sengketa kepengurusan atau tidak
dalam perkara di pengadilan; dan
g. surat pernyataan kesanggupan
melaporkan kegiatan.
(3) Surat keterangan terdaftar
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh:
a. Menteri bagi Ormas yang
memiliki lingkup nasional;
b. gubernur bagi Ormas yang
memiliki lingkup provinsi;
atau
c. bupati/walikota bagi Ormas
yang memiliki lingkup
kabupaten/kota.
Pasal 17
(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
wajib melakukan verifikasi dokumen
pendaftaran paling lama 15 (lima
belas) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen
pendaftaran.
(2) Dalam hal dokumen permohonan
belum lengkap Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meminta
Ormas pemohon untuk
melengkapinya dalam waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal penyampaian
ketidaklengkapan dokumen
permohonan.
(3) Dalam hal Ormas lulus
verifikasi, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan
surat keterangan terdaftar dalam
jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
Pasal 18
(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan
hukum yang tidak
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memenuhi persyaratan untuk diberi
surat keterangan terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 dilakukan pendataan sesuai
dengan alamat dan domisili.
(2) Pendataan Ormas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh camat atau sebutan lain.
(3) Pendataan Ormas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nama dan alamat organisasi;
b. nama pendiri;
c. tujuan dan kegiatan; dan
d. susunan pengurus.

Struktur
Kepengurus
an

Tidak diatur

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pendaftaran dan pendataan
Ormas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Ormas lingkup nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
memiliki struktur organisasi dan
kepengurusan paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah
provinsi di seluruh Indonesia.
Pasal 24
Ormas lingkup provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
memiliki struktur organisasi dan
kepengurusan paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah
kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi.
Pasal 25
Ormas
lingkup
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c memiliki struktur organisasi
dan kepengurusan paling sedikit
dalam 1 (satu) kecamatan.
Pasal 26
Ormas dapat memiliki struktur
organisasi dan kepengurusan di luar
negeri sesuai dengan kebutuhan
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organisasi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 29
(1) Kepengurusan Ormas di setiap
tingkatan dipilih secara
musyawarah dan mufakat.
(2) Kepengurusan Ormas di setiap
tingkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan
lain;
b. 1 (satu) orang sekretaris atau
sebutan lain; dan
c. 1 (satu) orang bendahara atau
sebutan lain.
(3) Kepengurusan Ormas di setiap
tingkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas dan
bertanggung jawab atas pengelolaan
Ormas.

Pertanggun
g jawaban
Organisasi

Tidak diatur

Pasal 30
(1) Struktur kepengurusan, sistem
pergantian, hak dan kewajiban
pengurus, wewenang, pembagian
tugas, dan hal lainnya yang berkaitan
dengan kepengurusan diatur dalam
AD dan/atau ART.
(2) Dalam hal terjadi perubahan
kepengurusan, susunan
kepengurusan yang baru
diberitahukan kepada kementerian,
gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya
dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
terjadinya perubahan kepengurusan.
Pasal 38
(1) Dalam hal Ormas menghimpun
dan mengelola dana dari iuran
anggota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a,
Ormas wajib membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan
sesuai dengan standar akuntansi
secara umum atau sesuai dengan AD
dan/atau ART.
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(2) Dalam hal Ormas menghimpun
dan mengelola bantuan/sumbangan
masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b,
Ormas wajib mengumumkan laporan
keuangan kepada publik secara
berkala.
(3) Sumber keuangan Ormas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e,
dan huruf f dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 51
f. membuat laporan kegiatan berkala
kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dan
dipublikasikan kepada masyarakat
melalui media massa berbahasa
Indonesia.
Berkaca pada aturan pada tabel di atas, tampak jelas bagaiamana jauhnya perbedaan
pengaturan terkait dengan organisasi sayap partai politik dan organisasi kemasyarakat yang
sejatinya memiliki bentuk dan fungsi serupa. Yang mana perbedaan terletak pada relasinya
dengan politik kekuasaan dalam pemilihan umum baik secara empiris dan teoritis. Dimana
organisasi sayap partai politik memang difungsikan untuk membantu berjalannya fungsi dan
tercapainya tujuan partai politik. Sementara organisasi kemasyarakatan bersifat lebih
otonom. Meski tidak dapat menutup mata juga bahwa organisasi kemasyarakatan baik secara
organisasi maupun orang-orang di dalamnya memiliki keterkaitan nilai dengan partai politik.
Pilihan untuk menata pengaturan organisasi sayap partai politik memang harus
menempuh jalan yang terjal di tengah keengganan partai politik untuk membenahi diri
sendiri melalui perubahan Undang-Undang Partai Politik. Akan tetapi pilihan terkait
penataan pengaturan organisasi sayap partai politik tetap harus ditawarkan yang kesemuanya
bertujuan untuk semakin meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal
partai politik. Setidaknya ada dua hal utama dalam penataan pengaturan organisasi partai
politik, yaitu:
1. Menghapuskan keberadaan organisasi sayap partai politik.
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Pilihan ini jelas menghendaki adanya perubahan melalui perubahan Undang-Undang
Partai Politik. Sebab ketentuan undang-undang saat ini jelas mengakomodir
keberadaan organisasi sayap partai politik. Adapun alasan yang paling mendasari
penghapusan keberadaan organisasi sayap partai politik adalah kepengerusan partai
politik sendiri sudah memiliki struktur kepenguran yang dapat dibentuk sesuai
kebutuhan. Tantangan untuk dapat mengakomodir berbagai aspirasi serta masuk ke
berbagai segmen masyarakat dengan masuk memperkuat kelembagaan partai politik
bisa diterapkan melalui pembentuk struktur lewat departemen-departemen khusus.
Pembentukan atau pemilikan terhadap organisasi sayap untuk dapat menjangkau
segmen khusus masyarakat secara tujuan sejatinya tidak memiliki perbedaan yang
mendasar dengan pembentukan departemen khusus dalam kepengurusan. Dimana
yang secara formal hanya dibedakan berdasarkan status keanggotaan. Anggota
organisasi sayap partai politik tidak mutatis mutandis menjadi anggota partai politik.
Meskipun secara keorganisasi terikan dengan AD dan/atau ART politik.
2. Mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik dengan meningkatkan
sistem transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal yang berorientasi pada
peningkatan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik.
Mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik dengan meningkatkan
sistem akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas partai politik
jelas memiliki tantangan secara yuridis tersendiri. Sebab Undang-Undang Partai
Politik yang memang mengatur organisasi sayap partai politik secara minimalis.
Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Pada prinsipnya, organisasi
sayap partai politik harus selaras dengan partai politik. Dengan kata lain yang paling
penting untuk diatur adalah bagaimana meningkatkan transparansi, akuntabilitas
serta demokrasi internal organisasi sayap partai politik tersebut. Regulasi harus
memberikan kerangka pengelolaan organisasi sayap partai politik agar lebih terbuka,
akuntabel serta internal yang semakin demokratis. Dengan begitu pelaporan
pertanggungjawaban partai politik harus juga mencantum pelaporan setiap organisasi
sayap partai politik dalam format dan substansi yang sama. Meskipun saat ini
Undang-Undang Partai Politik masih membatasi pertanggungjawaban sebatas
pertanggungjawaban di bidang keuangan.
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Dua kemungkinan penataan pengaturan tentang organisasi sayap partai politik
tersebut dengan sangat terpaksa tidak bisa dihindarkan adanya perubahan terhadap UndangUndang Partai Politik. Bahkan bukan tidak mungkin masuk ke Undang-Undang Pemilihan
Umum menyangkut ketentuan tentang syarat dan verifikasi partai politik peserta pemilu di
mana menempatkan organisasi sayap menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan dari
kepengurusan partai politik yang harus didaftarkan sepanjang keberadaannya dicantumkan
berdasarkan wilayah yang ada.
C. Penutup
Keberadaan organisasi sayap partai politik tidak dapat dipisahkan dengan proses
pelembagaan partai politik itu sendiri. Pelembagaan partai politik yang semakin kuat tampak
dari kemampuan partai politik tersebut dalam bertahan dari pemilu ke pemilu dan
kemampuan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan, di eksekutif dan di
legislatif. Dalam konteks Indonesia khususnya, dengan jumlah pemilih yang besar dan
dengan segman sosial yang beragam keberadaan organisasi sayap partai politik seakan
menjadi keniscayaan. Dengan tujuan dapat meningkatkan partisipasi dan menampung
banyak aspirasi di berbagai segmen sosial yang ada.
Namun begitu persoalan saat ini terletak pada induk organisasi sayap partai politik
itu sendiri, yakni partai politik. Hal ini disebabkan Undang-Undang Partai Politik memiliki
banyak kelemahan, khususnya menciptakan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi
internal partai politik. Dengan begitu penting untuk menata bagaimana organisasi sayap
partai politik agar lebih transparan, akuntabel dan demokrtis sangat bergantung pada
bagaimana partai politik ditata melalui pembenahan undang-undang partai politik. Pilihan
apakah mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik ataupun menghilangkan
keberadaan organisasi sayap partai politik sehingga statusnya disamakan layaknya
organisasi kemasyarakatan tetap harus disandarkan pada nilai dan tujuan meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik atau organisasi sayap partai
politik.
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PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK:
BENTUK, RELASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
Oleh
HIFDZIL ALIM
(Direktur HICON Law & Policy Strategies)

ABSTRAK
Organisasi Sayap Politik (OSP) adalah subordinat dari partai politik. Aturan yang melekat
ke partai politik dapat diterapkan ke OSP dengan pengecualian tertentu. Namun demikian,
aturan lainnya yang berkaitan dengan organisasi juga dapat diterapkan ke OSP. Misalnya,
untuk melihat bentuk OSP, relasi OSP dengan partai politik, dan pertanggungjawaban
hukum OSP diterapkan undang-undang, seperti, UU Ormas, UU MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta undang-undang lainnya. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum.
Hasil penelusuran undang-undang menyatakan bahwa OSP dapat berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum. Relasi antara OSP dan partai politik dalam fungsi, hak, dan
kewajiban OSP mengikuti ketentuan dalam partai politik dengan pengecuallian tertentu.
Pertanggungjawaban hukum OSP ditetapkan sama dengan pertanggungjawaban korporasi
dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Bentuk OSP, Relasi OSP, dan Pertanggungjawaban hukum OSP

ABSTRACT
Underbouw of Political Party (UPP) is an subordinat organization of political party. The law
about Political Party could be enacted to UPP with some exception. However, other laws
which are related to organization also could be enacted to UPP such as the Law about Mass
Organization, the Law about General Assembly, House of Representative, Senate and Local
House of Representative, and the Law about Eradication Corruption. This research is a legal
research. The research said that the form of UPP is divided into two: legal entity/legal person
and non-legal entity/non-legal person. The relation between UPP and political party showed
that the function, right, and obligation of UPP are same with the function, right, and
obligation of political party, but still there are some exception. The liability of UPP in
corruption case is enacted as liability of corporation in corruption case.

Keywords: the form of UPP, the relation of UPP, and the liability of UPP.
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PENDAHULUAN
Partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan kepentingan politik anggota. 116
Partai politik memiliki hak untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik—
selanjutnya disingkat OSP.117 Hanya saja, norma yang mengatur tentang OSP tidak cukup
komprehensif. Penyebutan OSP ada di Pasal 12 huruf j dengan ditambah keterangan di
bagian penjelasan.118
Sebagai sebuah organisasi, perihal yang terkait dengan organisasi, misalnya (i) bentuk
organisasi; (ii) tujuan dan fungsi organisasi; (iii) keanggotaan dan kepengurusan organisasi;
(iv) kewajiban dan larangan organisasi; (v) keuangan organisasi; dan hal khusus seperti (vi)
relasi antara OSP dengan partai politik perlu dijelaskan untuk menambah informasi apabila
pemerintah akan membentuk peraturan perundang-undangan tentang OSP.
Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum119 yang mengkaji isi hukum
positif. 120 Tulisan ini membahas tiga hal dari perihal-perihal yang berkaitan dengan OSP.
Pertama, bentuk OSP. Kedua, hubungan antara OSP dengan partai politik. Ketiga,
pertanggungjawaban hukum OSP.
PEMBAHASAN
A. Bentuk OSP
Ketentuan tentang bentuk OSP ditemukan dalam penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2
Tahun 2008. Sebagian bunyi penjelasan tersebut mengatakan, “Organisasi sayap Partai
Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap
partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik.” Tidak ada
keterangan lainnya tentang bentuk SOP.

116

Lihat, Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2011. Keterangan tentang jenis dan fungsi partai politik,
misalnya, dapat dilihat pada Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (edisi revisi), PT Tiara
Wacana, Yogyakarta, Cetakan ke-2 1996; Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, Cetakan ke-22 2002.
117
Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008.
118
Penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 menyatakan, “Organisasi sayap Partai Politik
merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan
AD dan ART masing-masing Partai Politik.”
119
F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, cetakan ke-1 2007, hlm 29.
Bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 3-4.
120
Ibid., hlm 29.
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Mengacu ke ketentuan tentang organisasi, maka UU No. 16 Tahun 2017 121 serta UU
No. 17 Tahun 2013122 (UU Ormas) sementara dapat dijadikan acuan untuk mengetahui apa
bentuk OSP. Sebagian Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2017 menyebutkan, “Organisasi
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela...”
Perbedaan mendasar antara penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 dengan
norma Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2017 bahwa dalam UU Ormas tidak disebutkan
OSP sebagai ormas.123 Sedangkan, UU Partai Politik hanya menyebutkan OSP sebagai
organisasi, tanpa kemasyarakatan. Namun demikian, pada kata “organisasi” yang melekat di
OSP dapat digunakan untuk menelusuri bentuk OSP lebih lanjut karena dalam UU Partai
Politik tidak diatur dengan seksama bentuk OSP. Sehingga pilihan yang memungkinkan
untuk mengetahui bentuk OSP dapat ditelusuri dengan menggunakan norma yang
dicantumkan dalam UU Ormas.
Bentuk ormas diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18,
dan Pasal 19 UU Ormas. Dalam UU Ormas diatur bahwa ormas dapat berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum. 124 Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan
maupun yayasan.125 Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan berbasiskan
anggota.126 Sedangkan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan tidak berbasiskan
anggota.127 UU Ormas mengatur lebih lanjut tentang ormas berbentuk perkumpulan melalui
undang-undang.128 Begitu pula dengan ormas yang berbentuk yayasan diatur dan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 129

121

UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017
tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
122
UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
123
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melancarkan kritik terhadap RUU Ormas karena
mengecualikan OSP sebagai ormas. Lihat poin 2 pada press release KKB berjudul 11 Alasan Penolakan RUU
Ormas.
124
Pasal 10 ayat (1) UU Ormas.
125
Pasal 11 ayat (1) UU Ormas.
126
Pasal 11 ayat (2) UU Ormas.
127
Pasal 11 ayat (3) UU Ormas.
128
Pasal 12 ayat (4) UU Ormas. Sampai saat ini DPR dan Presiden belum menerbitkan UU tentang
Perkumpulan.
129
Pasal 13 UU Ormas.
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Selanjutnya, ormas yang tidak berbadan hukum diketahui dengan telah mendapatkan
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.130 Ormas
yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat
dan domisili. 131 Ketentuan tentang SKT dan pendataan diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.132
Sesuai dengan norma tentang ormas, maka kata “organisasi” dalam OSP ditarik pada
ketentuan sebagai berikut:
1.

OSP dapat berbentuk badan hukum;

2.

OSP dapat berbentuk tidak berbadan hukum;

3.

OSP yang berbentuk badan hukum dapat berupa perkumpulan;

4.

OSP yang berbentuk badan hukum dapat berupa yayasan;

5.

OSP yang berbentuk tidak berbadan hukum harus mendapatkan SKT;

6.

OSP yang berbentuk tidak berbadan hukum yang tidak mendapatkan SKT harus
dilakukan pendataan.

Secara sederhana, bentuk OSP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1
Bentuk OSP
No.

Bentuk OSP

Jenis OSP

1.

Badan hukum

Perkumpulan

2.

Badan hukum

Yayasan

3.

Tidak berbadan hukum

SKT

4.

Tidak berbadan hukum

Pendataan

B. Relasi OSP dengan Partai Politik
Meskipun bentuk OSP dapat menyerupai bentuk ormas, tetapi relasi antara OSP dan
ormas berbeda jika dihubungkan dengan partai politik. UU No. 16 Tahun 2017 memberikan
larangan ke ormas dalam dua hal. Pertama, ormas dilarang menggunakan nama, lambang,

130

Pasal 16 ayat (1) UU Ormas.
Pasal 18 ayat (1) UU Ormas.
132
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013.
131
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bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar partai politik. 133 Kedua, ormas dilarang
mengumpulkan dana untuk partai politik. 134
Larangan ormas tersebut tidak berlaku ke OSP. Penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2
Tahun 2008 menyebutkan bahwa OSP dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap
partai politik sehingga OSP dapat melakukan apa yang dilarang dilakukan bagi ormas.
Tabel 2
Perbandingan Relasi Ormas dan OSP dengan Partai Politik
No.

Ormas

OSP

1.

Dilarang
menggunakan
nama, Diperbolehkan
menggunakan
nama,
lambang, bendera atau tanda gambar lambang, bendera atau tanda gambar yang
yang memiliki persamaan dengan memiliki persamaan dengan partai politik.
partai politik.

2.

Dilarang mengumpulkan dana untuk Diperbolehkan mengumpulkan dana untuk
partai politik.
partai politik.

Sebagai subordinat dari partai politik, maka hal-hal yang berkaitan dengan partai politik
dapat diberlakukan ke OSP, tetapi dengan pengecualian tertentu. Pengecualian yang
dimaksud adalah ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terhadap halhal yang ditentukan hanya dapat dilaksanakan oleh partai politik. Pengecualian tersebut
dapat ditentukan, misalnya, dalam hal fungsi OSP, hak OSP, dan kewajiban OSP.
Dalam hal fungsi, partai politik memiliki fungsi melakukan rekrutmen politik dalam
proses pengisian jabatan publik.135 Sedangkan OSP tidak dapat melakukan rekrutmen
individu untuk pengisian jabatan publik. Sebagai contoh, jabatan publik untuk Presiden dan
Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. 136 Demikian juga untuk anggota DPR, DPRD

133

Pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2017.
Pasal 59 ayat (2) huruf b UU No. 16 Tahun 2017.
135
Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf e UU No. 2 Tahun 2008.
136
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 28 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(UU No. 7 Tahun 2017/UU Pemilu).
134
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Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.137 OSP tidak dapat melakukan perekrutan untuk
jabatan-jabatan tersebut.
Selain fungsi rekrutmen individu untuk jabatan publik, OSP dapat melakukan fungsi
partai politik lainnya. Semisal fungsi pendidikan politik, fungsi penciptaan iklim yang
kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, fungsi penyalur aspirasi politik, serta fungsi
partisipasi politik warga.138
Dalam hal mendapatkan hak, dari sebelas hak yang dimiliki oleh partai politik, dua hak
dapat diperoleh oleh OSP, satu hak masih dapat diperdebatkan, dan delapan hak tidak boleh
dimiliki. 139 Hak yang dapat diberikan ke OSP meliputi dua hak. Pertama, hak mendapatkan
perlakuan hukum yang sama. Setiap OSP harus diberi perlakuan yang sama, sederajat, dan
adil dari negara. Hal ini berkaitan dengan, contohnya, ketentuan yang sama untuk
persyaratan pembentukan OSP.
Kedua, hak untuk mendapatkan hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar OSP.
Ketentuan mengenai hak cipta memberikan ruang ke setiap badan hukum untuk dapat
melakukan klaim atas ciptaannya. OSP juga dapat melakukan klaim atas nama, lambang,
dan tanda gambar dari OSP itu sendiri. 140
Hak partai politik yang masih diperdebatkan untuk dimiliki oleh OSP adalah hak untuk
mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga organisasi secara mandiri. OSP karena
ditetapkan sebagai bagian dari partai politik, kemungkinan pengaturan dan pengurusan
rumah tangganya akan mengikuti ketentuan pengaturan dan pengurusan dari partai politik
yang diikutinya. Misalnya, campur tangan partai politik dalam hal menentukan siapa yang
akan menjadi ketua/pengurus OSP tidak dapat dielakkan. Alasannya sederhana, OSP tidak
boleh berseberangan dengan partai politiknya. Tentu saja siapa yang akan memimpin OSP
harus mendapatkan restu dari partai politiknya sehingga terdapat kesesuaian arah tujuan
politik OSP dan partai politiknya.

137

Lihat Pasal 67, Pasal 314, dan Pasal 363 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU No. 17 Tahun 2014/UU MPR, DPR, DPD dan DPRD).
138
Mengenai penjelasan setiap fungsi sebagai sarana yang dimiliki oleh partai politik, lihat Pasal 11
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 2 Tahun 2008.
139
Mengenai jenis hak partai politik, lihat Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2008.
140
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi ruang semua ciptaan dapat dilakukan klaim
atasnya. Di dalam Pasal 2 huruf a dinyatakan, “Semua ciptaan dan produk hak terkait dengan warga negara,
penduduk, dan badan hukum Indonesia”.
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Akan tetapi, pilihan lain dari pengaturan dan pengurusan OSP juga dapat diambil
dengan batas-batas tertentu. OSP dapat menentukan sendiri ketua/pengurus OSP tanpa
campur tangan partai politik, tetapi kesesuaian arah tujuan politik tetap harus mengikuti garis
partai politik. Pada bagian ini, terdapat dua lapis hak. Lapis pertama adalah hak untuk
menentukan ketua/pengurus OSP yang sepenuhnya diserahkan ke OSP tanpa campur tangan
partai politik. Lapis kedua adalah hak untuk menentukan kesesuaian arah tujuan OSP yang
harus disamakan dengan arah tujuan partai politiknya. Konsekuensi dari lapis kedua ini
adalah partai politik dapat masuk dan campur tangan ke dalam OSP untuk menentukan arah
dan tujuan OSP.
Selain hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, hak-hak lainnya tidak dapat
diberikan ke OSP. Penjelasan singkat masing-masing larangan pemberian hak tersebut
ditulis pada tabel di bawah ini.
Tabel 3
Larangan Pemberian Hak ke OSP
Status141

No.

Jenis Hak Partai

1.

Memperoleh
yang sama

2.

Mengatur
sendiri

3.

Mendapatkan hak cipta atas Wajib
nama

Setiap subjek hukum yang memenuhi
syarat dapat mengajukan hak cipta

4.

Ikut serta dalam Pemilu

Dilarang

Peserta pemilu adalah partai politik
atau perserorangan

5.

Membentuk fraksi di MPR, Dilarang
DPR, dan DPRD

Anggota fraksi adalah anggota partai
politik yang dipilih melalui pemilu

6.

Mengajukan calon untuk Dilarang
DPR dan DPRD

Calon anggota DPR dan DPRD
diusulkan oleh partai politik untuk
dipilih dalam Pemilu 142

perlakuan Wajib

rumah

tangga Opsional

Penjelasan
Diatur secara konstitusional
Tergantung
politik

dari

kebijakan

partai

141

Status “Wajib” berarti hak yang melekat ke partai politik juga harus diberikan ke OSP. Status
“Opsional” berarti hak yang melekat ke partai politik dapat diberikan atau tidak diberikan ke OSP. Status
“Dilarang” berarti hak yang melekat ke partai politik tidak boleh diberikan ke OSP karena sebab-sebab tertentu.
142
Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2011.
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7.

Mengusulkan
pergantian Dilarang
antarwaktu anggota DPR
atau DPRD

Anggota DPR atau anggota DPRD
adalah anggota partai politik

8.

Mengusulkan
Dilarang
pemberhentian anggota di
DPR atau DPRD

Anggota DPR atau DPRD adalah
anggota partai politik

9.

Mengusulkan
pasangan Dilarang
calon
Presiden/Wakil
Presiden

Calon
Presiden/Wakil
Presiden
143
diusulkan oleh partai politik

10.

Membentuk
sayap

organisasi Dilarang

OSP adalah organisasi sayap partai
politik sehingga OSP tidak dapat
membuat sayap lagi

11.

Memperoleh
bantuan Dilarang
keuangan (APBN/APBD)

Penghitungan
jumlah
bantuan
keuangan (APBN/APBD) berdasarkan
jumlah perolehan suara di pemilu

Pada dasarnya kewajiban partai politik dapat dilekatkan ke OSP, kecuali satu kewajiban
yang tidak berlaku untuk OSP dan satu kewajiban yang masih dapat diperdebatkan untuk
tidak dilekatkan ke OSP. Kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban
dana banpol tidak dilekatkan ke OSP. Selanjutnya, kewajiban untuk memiliki rekening
khusus dana kampanye pemilihan umum masih dapat diperdebatkan apakah harus dikenakan
ke OSP atau tidak.
OSP tidak memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana banpol karena OSP tidak menerima dana banpol. Partai politik wajib membuat laporan
tersebut, OSP tidak wajib. Bagaimana seandainya OSP menerima dana banpol dari partai
politik? Tetap saja yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah partai politik dengan
keterangan mengalirkan dana banpol ke OSP untuk tujuan sebagaimana dimaksud sebagai
tujuan dana banpol.
Kewajiban memiliki rekening khusus untuk dana kampanye pemilihan umum bagi OSP
beririsan dengan kewajiban untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang
dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. Untuk menjunjung
prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, OSP perlu diwajibkan membuat laporan

143

Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2011.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

109

pembukuan atas dana yang masuk dan keluar dari rekeningnya. Sehingga yang dibutuhkan
pertama adalah adanya rekening tersebut.
Akan tetapi, kewajiban membuat rekening khusus untuk dana kampanye dapat juga
tidak dilekatkan pada OSP mengingat peserta kampanye pemilihan umum adalah partai
politik (untuk calon Presiden/Wakil Presiden serta calon anggota DPR dan calon anggota
DPRD) dan perorangan (untuk calon anggota DPD). Rekening khusus kampanye harus
dibuat oleh partai politik dan perorangan sebagai peserta kampanye pemilihan umum.
OSP yang menerima dana dari partai politik untuk melakukan kampanye tidak
diwajibkan membuat rekening khusus dana kampanye. Keterangan terhadap transfer dana
ada pada pembukuan partai politik. Di samping itu, partai politik yang tidak membuat
rekening khusus dana kampanye akan dikenakan sanksi oleh negara. Oleh karena itu,
pilihannya hanya satu: membuat rekening khusus dana kampanye dimana aliran dana
kampanye pemilu ke OSP dicatat dalam pembukuan berdasarkan rekam transaksi keuangan
yang terdapat di rekening tersebut.
Penjelasan singkat masing-masing kewajiban partai politik yang dapat dilekatkan ke
OSP ditulis dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4
Larangan Pemberian Kewajiban ke OSP
Status144

No.

Kewajiban

Penjelasan

1.

Mengamalkan Pancasila, Wajib
UUD
1945,
dan
peraturan
perundangundangan

Setiap subjek hukum (naturlijke persoon
maupun
rechtpersoon)
wajib
mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan
peraturan perundang-undangan

2.

Mempertahankan NKRI

Wajib

Setiap
subjek
hukum
wajib
mempertahankan NKRI dan sesuai
dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

3.

Berpartisipasi
dalam Wajib
pembangunan nasional

Setiap subjek hukum wajib berpartisipasi
dalam pembangunan nasional

144

Status “Wajib” berarti kewajiban yang melekat ke partai politik juga harus dilekatkan ke OSP. Status
“Opsional” berarti kewajiban yang melekat ke partai politik dapat dilekatkan atau tidak dilekatkan ke OSP.
Status “Dilarang” berarti kewajiban yang melekat ke partai politik tidak boleh dilekatkan ke OSP karena sebabsebab tertentu.
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4.

Menjunjung
tinggi Wajib
supremasi
hukum,
demokrasi, dan HAM

Setiap subjek hukum wajib menjunjung
tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan
HAM

5.

Melakukan pendidikan Wajib
politik bagi anggota

OSP harus melakukan pendidikan politik
bagi anggota

6.

Menyukseskan
penyelenggaraan pemilu

Wajib

OSP wajib turut-serta menyukseskan
pemilu

7.

Melakukan pendaftaran Wajib
dan memelihara data
anggota

OSP harus melakukan pendaftaran dan
pemeliharaan data anggota sebagai syarat
administratif yang wajib dipenuhi

8.

Membuat
pembukuan Wajib
dan memelihara daftar
penyumbang

Untuk menjunjung asas transparansi dan
akuntabilitas, OSP harus membuat
pembukuan dan pemeliharaan data
penyumbang OSP

9.

Menyampaikan laporan Dilarang
pertanggungjawaban
dana banpol

Partai politik yang menerima dana banpol
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana
banpol. OSP menyerahkan laporan ke
partai politik apabila menerima dana
banpol dan partai politik yang akan
melakukan rekapitulasi dan kemudian
dilakukan audit terhadapnya145

10.

Memiliki
rekening Opsional
khusus dana kampanye
pemilu

OSP bisa membuat rekening khusus
kampanye pemilu yang dilekatkan dengan
kewajiban membuat pembukuan dan
pemeliharaan data penyumbang OSP.
Akan tetapi, di sisi lain, karena peserta
kampanye pemilu adalah partai politik dan
perseorangan, maka rekening dana
kampanye tidak melekat ke OSP, tetapi ke
partai politik. OSP yang menerima dana
kampanye pemilu dari partai politik
melaporkan penggunaan dana tersebut ke
partai politik.

11.

Menyosialisasikan
Wajib
program partai politik
kepada masyarakat

Sebagai bagian dari partai politik, OSP
wajib mensosialisasikan program partai
politik ke masyarakat

145

Lihat Pasal 34A UU No. 2 Tahun 2011.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

111

C. Pertanggungjawaban hukum OSP
Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk hukum
OSP serta tindakan hukum yang dilakukan oleh OSP. Dengan demikian, ada beberapa isu
hukum yang beririsan dengan pertanggungjawaban hukum OSP. Akan tetapi, pada tulisan
ini hanya akan diambil dua pertanggungjawaban hukum OSP. Pertama, pertanggungjawaban
hukum OSP yang beririsan dengan tindak pidana korupsi. 146 Kedua, pertanggungjawaban
hukum OSP yang beririsan dengan pelanggaran yang diatur dalam UU Partai Politik.
Konstruksi hukum Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 menempatkan korporasi sebagai
subjek hukum yang dapat dikenakan pemidanaan. Setiap orang adalah perseorangan
(naturlijkepersoon) atau termasuk korporasi (rechtpersoon).147 Sedangkan korporasi adalah
kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum. 148
Mengacu ke ketentuan tentang kumpulan orang yang terorganisasi, maka Pasal 1 angka
1 UU No. 16 Tahun 2017 serta penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 dapat
dijadikan acuan untuk menempatkan OSP sebagai korporasi. OSP berisi sekumpulan orang
yang terorganisasi baik berbadan hukum (perkumpulan atau yayasan) maupun bukan
berbadan hukum (mendapatkan SKT atau Pendataan) yang menjadi unsur dari korporasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sehingga OSP dapat
dibebani pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi. 149
Ketentuan tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi ke
korporasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut dapat
dirangkum ketentuan pembebanan pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi
sebagai berikut:
1.

Dalam hal korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana
dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;150

146

Mengenai keterangan tentang pertanggungjawaban hukum pidana, lihat, Eddy O.S. Hiariej, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cetakan ke-5 2018.
147
Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999.
148
Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.
149
Selain mengacu ke norma Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, laporan hasil
penelitian Hifdzil Alim (dkk), Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pusat Kajian
Antikorupsi FH UGM, Yogyakarta, 2013, juga dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui
pemidanaan (pembebanan tanggungjawab hukum) ke korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
150
Lihat Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.
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2.

Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila korupsi tersebut dilakukan oleh orang
baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak
dalam lingkungan korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;151 dan

3.

Tuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan korupsi, maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurusnya. 152

Berdasarkan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 yang
dihubungkan dengan penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008, maka akan diperoleh
variasi kemungkinan relasi pertanggungjawaban hukum OSP dan partai politik dalam
dugaan tindak pidana korupsi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:
Tabel 5
Relasi Pertanggungjawaban hukum OSP dan Partai Politik
Ketentuan
Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau
menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masingmasing Partai Politik (Penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008)
No.

Relasi Pertanggungjawaban Hukum

Kemungkinan Pembebanan

1.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi

Pengurus OSP

2.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi

OSP

3.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi

Pengurus OSP dan OSP

4.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang Pengurus OSP
berkaitan dengan partai politik

5.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang OSP
berkaitan dengan partai politik

6.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang Pengurus OSP dan OSP
berkaitan dengan partai politik

7.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang Partai Politik
berkaitan dengan partai politik

8.

Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang Pengurus OSP, OSP, dan
berkaitan dengan partai politik
Partai Politik

151
152

Lihat Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999.
Lihat Pasal 20 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999.
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Jenis pelanggaran yang dikenakan ke partai politik (khususnya terkait kewajiban yang
tidak dilaksanakan oleh partai politik) dapat diterapkan ke OSP. Sesuai dengan norma Bab
XIX tentang Sanksi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011,
maka OSP dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum dengan pengecualian tertentu
sebagai berikut:
1.

OSP yang tidak memenuhi syarat administrasi pendirian OSP dikenakan sanksi
administratif berupa penolakan pendaftaran OSP sebagai badan hukum; dan

2.

OSP yang tidak membuat dan memelihara daftar penyumbang dikenai sanksi
administratif berupa teguran oleh pemerintah.

Pada pokoknya, beberapa ketentuan pertanggungjawaban hukum untuk partai politik
yang diatur dalam UU Partai Politik dapat dikenakan ke OSP karena posisi OSP yang
subordinat dengan partai politik. Tentu saja terdapat pengecualian tertentu terhadap
pertanggungjawaban hukum tersebut.153
PENUTUP
OSP diatur sebagai subordinat partai politik—baik mendakukan diri atau dibentuk oleh
partai politik. Meski demikian, pengaturan tentang OSP tidak hanya dilekatkan ke peraturan
tentang partai politik. Beberapa ketentuan hukum selain ketentuan tentang partai politik tetap
berlaku atas OSP sebagai berikut:
1.

2.

OSP dapat berbentuk salah satu dari empat jenis bentuk, yakni:
a.

OSP berbadan hukum dengan jenis perkumpulan;

b.

OSP berbadan hukum dengan jenis yayasan;

c.

OSP tidak berbadan hukum dengan mendapatkan SKT; dan

d.

OSP tidak berbadan hukum dengan mendapatkan Pendataan;

OSP sebagai subordinat dari partai politik membuat ketentuan yang melekat ke
partai politik dapat dikenakan ke OSP dengan pengecualian-pengecualian tertentu;
dan

3.

Pertanggungjawaban hukum OSP dalam tindak pidana korupsi dibagi ke delapan
varian kemungkinan pembebanan hukum atas tindak pidana korupsi. Ketentuan

153

Pengecualian tersebut mengacu ke ketentuan sebagaimana ditulis dalam subbab tentang relasi OSP
dan partai politik dalam tulisan ini.
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tindakan pelanggaran yang melekat ke partai politik juga dapat diberlakukan ke
OSP dengan pengecualian-pengecualian tertentu.
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PENATAAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI DALAM
KERANGKA PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
Dadih Abdulhadi
Dosen Tetap STAI Tasikmalaya dan Mahasiswa PDIH UII Yogyakarta
Abstrak
Ada kemendesakkan untuk melakukan penataan pengaturan organisasi sayap
partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak
berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan
perlindungan hukum; dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi
lainnya. Pengaturan diperlukan dalam konteks memperjelas hubungan hukum
antara organisasi sayap partai dengan partai politik pembentuknya; dilakukan
dalam kerangka penguatan kelembagaan/pelembagaan partai politik agar makin
kuat, adaptif dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsi rekrutmen kader
dan kepemimpinan politik. Nilai dan tujuan akhirnya dalam kerangka pencapaian
kehidupan berbangsa dan bernegara agar makin demokratis, berkeadilan dan
mensejahterakan.
Kata Kunci: penataan, pengaturan, pelembagaan partai politik
Abstract
There is an urgency to restructure the organization of the party's wings as a
manifestation of the State's constitutional responsibility for the right of association
and assembly of citizens; so that there is certainty to provide legal protection; and
clarify socio-political status compared to other organizations. Arrangements are
needed in the context of clarifying the legal relationship between the party's wing
organization and its forming political parties; carried out within the framework of
institutional strengthening/institutionalization of political parties so that they are
stronger, more adaptive and sustainable in carrying out cadre recruitment and
political leadership functions. The final values and objectives within the
framework of achieving the life of the nation and state in order to be more
democratic, fair and prosperous.
Key words: organized, regulating, party institutionalization.
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan alinea ke-4 Pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, partai politik
di Indonesia memiliki basis kedudukan konstitusional yang semakin kuat sebagai salah satu
pilar demokrasi dalam kerangka pelaksanaan prinsip negara yang berkedaulatan rakyat.
Jaminan konstitusional partai politik diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menjamin
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kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 154 Setelah amandemen
ketiga UUD secara eksplisit ditentukan peranan partai politik dalam pengusulan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (2) untuk dipilih langsung oleh rakyat.
Partai politik adalah salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar bangunan
sistem demokrasi perwakilan selain institusi pemilihan umum (Pemilu), lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif, serta lembaga pers yang bebas. Begitu penting dan strategis
kedudukan partai politik, sehingga sering dikemukakan, tidak ada demokrasi tanpa
kehadiran dan peran partai politik di dalamnya. Secara ideal peran strategis partai politik
acapkali digambarkan sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara pemerintah dan
rakyat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada aspirasi
dan kepentingan rakyat.
Sebagaimana ditegaskan di atas, di Indonesia kedudukan partai politik sangat
strategis karena merupakan satu-satunya institusi demokrasi yang menjalankan fungsi
rekrutmen politik. Seperti diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen, partai politik
adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (2)),
dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wapres (pilpres). Dalam
perkembangannya kemudian, partai politik juga merupakan pengusung pasangan calon
dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota
berikut para wakilnya. Di samping itu, partai politik melalui DPR, adalah penentu akhir
seleksi hampir semua jabatan publik, baik anggota maupun pimpinan komisi-komisi Negara,
hakim konstitusi, duta besar, dll.
Peran partai politik di atas, hanya salah satu pelaksanaan fungsi partai politik saja
yaitu sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan politik. Tentu selain fungsi sarana
komunikasi politik, sarana sosialisasi politik dan sarana pengatur konflik. 155 Secara tidak
langsung, pembentuk UUD 1945 memandang soal kepemimpinan politik sangat strategis
dalam penyelenggaraan negara. Melalui proses rekrutmen kepemimpinan yang demokratis

154

Sebelum amandemen diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
155

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012, hal 14-17.
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diharapkan supra struktur politik akan diisi oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki
legitimasi politik yang kuat, memiliki kemampuan menjalankan dan mencapai tujuan
berbangsa dan bernegara. Oleh karena sedemikian strategisnya peran dan fungsi partai
politik, maka keberadaannya harus sungguh-sungguh dikelola dengan baik sebagai
organisasi modern, melembaga dan diterima serta dipercaya masyarakat.
Arah tata kelola partai politik agar

lebih

modern dan melembaga

(institutionalized) sudah tegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Penjelasan Umum alinea ke-4 menegaskan bahwa:”UU ini mengakomodasikan beberapa
paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui
sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai
politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan
kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Dalam UU ini
diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan
gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban,
meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.
Bagaimana fakta tata kelola partai saat ini? Partai-partai politik belum dikelola
secara demokratis dan belum terinstitusionalisasi sehingga menjadi beban bagi sistem
demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam realitas politik di Tanah Air,
posisi strategis partai politik seperti dikemukakan di atas tidak atau belum dimanfaatkan
secara baik, benar, dan optimal oleh para politisi dan pemimpin partai, sehingga kualitas
partai politik, kualitas politisi dan juga kualitas wakil rakyat yang dihasilkan partai melalui
pemilu dan pilkada tidak sesuai harapan publik. Partai politik dan para politisi partai politik
bahkan menjadi contoh yang buruk dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih karena kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat publik yang
berasal dari partai politik. Laporan Tahunan KPK 2016, misalnya, memberi gambaran
buram, sekitar 32 persen para tersangka suap dan korupsi yang ditangani oleh komisi
antirasuah tersebut adalah para politisi partai politik. 156 Partai politik menduduki urutan
buncit/paling tidak dipercaya oleh publik. Jika faktanya demikian, maka lambat laun,

156

Syamsudin Haris, dkk. Sistem Integritas Partai Politik, LIPI dan Deputi Pencegahan KPK, 2017,

hal. 1
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kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap demokrasi secara umum bakal memudar
dan konsolidasi demokrasi sebagai satu-satunya pilihan terbaik (the only game in town)
seperti dikatakan Juan Linz dan Stephan157 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
tidak akan kunjung tercapai.
Sedemikian strategisnya fungsi rekrutmen kepemimpinan dan jabatan publik oleh
partai politik, maka mensyaratkan adanya perbaikan tata kelola partai agar melembaga dan
pola-pola rekrutmen kader yang dilakukan oleh internal partai berlangsung demokratis dan
baik. Namun demikian, secara umum partai politik sering mengambil jalan pintas dengan
merekrut sanak saudara (kecenderungan politik dinasti) dan orang-orang tertentu yang
bergelimang modal khususnya dari pengusaha. Sedangkan pola rekrutmen dan pendidikan
kader yang berkelanjutan jarang diperhatikan. Salah satunya adalah, mengabaikan pola
pembinaan dan pemberdayaan terhadap badan otonom atau organisasi yang dimilikinya,
yang dikenal organisasi sayap partai. Padahal, hampir setiap partai memiliki organisasi sayap
yang bisa melingkupi beberapa segmen; kepemudaan, perempuan, pengusaha, berdasarkan
identitas agama, kemahasiswaan, dll. Namun, keberadaan organisasi sayap partai belum
didayagunakan semestinya khususnya dalam konteks rekrutmen kader dan pelembagaan
partai politik. Sampai saat ini, hanya difungsikan sebagai mesin pelengkap pada saat Pemilu
atau Pilkada. Selain itu, keberadaannya tidak jelas dari sisi badan hukum, hubungan dengan
partai politik yang memayunginya, 158 hak dan kewajibannya sebagai organisasi, dll. Oleh
karena itu, urgen untuk dilakukan penataan pengaturan organisasi sayap partai dalam
kerangka penguatan kaderisasi dan fungsi rekrutmen serta pelembagaan partai politik.
1.2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, paper ini membahas dua masalah pokok
sebagai berikut:

157

Denny J.A., dkk. Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui, Inspirasi.co
Book Project 2017, hal. Xi atau dalam Larry Diamond, Developing Democracy: toward consolidation, (Tim
IRE Yogyakarta, Penerjemah), Yogyakarta: IRE Press, 2003.
158

Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya menyatakan bahwa Partai Politik
berhak membentuk organisasi sayap partai.
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1. Apakah urgensi atau mengapa perlu dilakukan penataan pengaturan terhadap
organisasi sayap partai politik?
2. Bagaimana politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai politik?
II. Pembahasan
2.1. Urgensi Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik
2.1.1. Landasan Politis: Pelembagaan Partai Politik
Dalam pandangan penulis, keberadaan organisasi sayap partai politik mau tidak
mau harus dilekatkan pada keberadaan partai politik itu sendiri. Sehingga memiliki posisi
yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, penataan pengaturannya, senantiasa dicantolkan
kepada organisasi induknya yaitu partai politik. Partai politik adalah institusi penting dan
conditio sine qua non dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran
sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik,
sekaligus juga persaingan politik. Dengan demikian, berbicara tentang sistem demokrasi
secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari partai
politik itu sendiri.
Secara garis besar, Kristina Weissenbach159, membagi peran dan fungsi partai
dalam 3 (tiga) ranah yang berbeda yaitu: 1) fungsi partai dalam pemilihan umum; 2) fungsi
partai politik sebagai organisasi; dan 3) fungsi partai politik dalam pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
fungsi Partai Politik adalah:
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
159

Kristina Weissenbach. Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the
institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines, Manila Office,
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, hal 8-16.
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e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi
yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi
politik, agregasi politik, dan rekrutmen. sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik
untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan
memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.
Pelaksanaan fungsi di atas, pertama-tama dan utama kepada dan melalui
organisasi sayap partai politik. Agar terencana, terarah dan terpadu. Sebelum melakukan
fungsi-fungsi partai politik kepada masyarakat yang lebih luas. Sehingga agak aneh, seperti
selama ini, partai politik senantiasa berbicara kepada khalayak, namun kewajiban utama
pada “sayap partainya” jarang dilakukan.
Fungsi yang dilekatkan kepada partai politik sebagai pilar demokrasi sangatlah
penting. Oleh karena itu, pengelolaan partai yang baik merupakan keniscayaan. Namun,
realita menunjukkan bahwa pengelolaan partai politik di Indonesia belum dilakukan secara
profesional, baik dan modern. Sehingga, partai politik di Indonesia lebih mendekati sebagai
kerumunan politik tinimbang sebagai partai politik.
Agar tidak sekadar menjadi kerumunan politik, maka partai politik harus
melakukan apa yang disebut pelembagaan politik. Membuat lembaga-lembaga politik
menjadi efektif bukan hanya meliputi penguatan dari segi kapasitas dan sumber dayanya
tetapi juga merancangnya agar cocok dengan situasi (adaptif). Hal ini merupakan sebuah
persoalan yang sangat kompleks dan kontroversial berkenaan dengan aturan-aturan elektoral
dan konstitusional yang membentuk perwakilan dan pemerintahan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 160, pelembagaan adalah proses, cara atau
tindakan melembagakan. Pelembagaan partai politik diartikan sebagai suatu proses dimana
partai menjadi mapan dalam hal pola-pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi.
Proses pelembagaan demokrasi pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan
organisasi politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri.

160

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2008, hal 809.
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Yves Meny and Andrew Knaap sebagaimana dikutip Firman Noor161 menyatakan: suatu
sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut
demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali (a democratic system without
political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine).Tingkat
atau derajat pelembagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi menurut Yves
Meny dan Andrew Knaap tergantung kepada 3 (tiga) parameter, yaitu : 1). Usia, 2). The
depersonalization of organization, 3). Organizational differentiation.
Konsep dan kerangka pengukuran mutakhir tentang pelembagaan partai politik
dikembangkan

oleh

Kristina

Weissenbach162.

Kristina

mengembangkan

kriteria

pelembagaan partai politik dengan kombinasi dari 7 (tujuh) dimensi berikut: organization,
inner party democracy/internal party democracy, programme, autonomy, roots in society,
coherence dan regional and international integration.

Setiap dimensi menunjukkan

indikator penting untuk penerapan praktis dalam kasus tersebut.
Tabel 1
Kerangka Teori Penelitian Pelembagaan Partai Politik
Indikator Pelembagaan Partai
Organisasi

Demokrasi Partai secara Internal

Program

Kriteria
Adanya pengurus organisasi yang secara
konstan beraktivitas dalam seluruh
tingkatan organisasi hingga tingkat lokal,
dan bertindak demi kepentingan partai
Proses pengambilan keputusan internal
yang ideal secara bottom-up, dari basis
partai sampai pemimpin partai. Partai
memegang prinsip-prinsip demokrasi,
keputusan mempertimbangkan aspirasi
anggota dan isi kebijakan terkordinasi oleh
pemimpin dengan seluruh anggota di
semua tingkat
Partai harus memiliki kebijakan yang tidak
mendua dengan nilai-nilai yang berlaku,
serta menghindari penerapan ideologi
ekstrim. Koherensi antara ideologi dan
program.

161

Firman Noor. “Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade
Awal Reformasi, LIPI Press, Jakarta, hal. 430.
162
Kristina Weissenbach. Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the
institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines, Manila Office,
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, hal 27.
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

123

Otonomi

Partai
secara
independen
mampu
menempatkan diri terhadap individu dan
kelompok sosial di luar partai
Mengakar di Masyarakat
Partai tumbuh mengakar di masyarakat
dan mendapat dukungan stabil
Koherensi
Koherensi antara Partai dengan organisasi
publik lainnya. Partai memiliki tingkat
toleransi terhadap perbedaan pendapat
diantara faksi yang berbeda.
Jejaring di Tingkat Lokal dan Partai bekerja sama dengan kelompok
Regional
partai regional dan lokal dan organisasi
lain berbasis manfaat.

Sumber: diolah dari Kristina, 2010.
Berdasarkan 7 (tujuh) indikator pelembagaan tersebut, setiap partai politik dapat
menerapkannya terlebih dahulu melalui atau kepada organisasi sayap partainya. Mulai dalam
pelibatan kepengurusan di sekretariat sebagai staf professional, pelibatan dalam
pengambilan keputusan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sampai dengan
pengembangan jejaring berdasarkan kebutuhan dan segmentasi masyarakat. Logisnya, jika
induknya terlembaga, organisasi sayap sebagai bagian yang sama harus juga melembaga
dengan cara mengikuti jejak induknya. Dengan demikian, regenerasi kader dan
kesinambungan organisasi akan terjaga dan berkelanjutan. Yang lebih urgen saat ini adalah,
penanaman nilai, ideologi bangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat
UU Partai Politik, perlu dilakukan terus menerus. Dan organisasi sayap partai bisa menjadi
pelopor.
2.1.2. Landasan Filosofis: Pemenuhan Tanggung Jawab Konstitusional
Bahwa manusia hakikatnya merupakan mahluk yang senantiasa menjalin
hubungan dan kerja sama dengan mahluk lainnya. Tanpa berhubungan dan bantuan
sesamanya, tidak mungkin berkembang. Karena merupakan fitrah kemanusiaan, maka
berkumpul dan berserikat menjadi salah satu hak asasi, hak dasar sebagai anugrah Tuhan.
Dengan basis filosofis ini, ada kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi,
memenuhi dan memajukan hak asasi warga tersebut. Salah satunya melalui pengaturan
keberadaan organisasi sayap partai seperti organisasi massa/ormas, dll. Jadi, penataan
pengaturan organisasi sayap partai ini dibuat dalam kerangka pemenuhan hak asasi
kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Secara tidak langsung, bisa menjadi
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wahana pendidikan politik, pengembangan pendidikan kewarganegaraan, penguatan
masyarakat sipil, dll.
2.1.3. Landasan Hukum: Perlindungan Hukum
Selama ini, dasar hukum keberadaan organisasi sayap partai diatur dalam Pasal
12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: ”Partai Politik berhak
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Dengan penjelasan, organisasi
sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri
sebagai sayap Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik. Tidak ada
ada pengaturan lebih lanjut. Jika demikian adanya maka, secara hukum rentan untuk
mendapatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi berserikat dan berkumpul. Bagaimana
legal standing, hak hukum dan kewajiban organisasi sayap partai dalam hubungan dengan
partainya sebagai induk organisasi, dengan masyarakat serta berhadapan dengan Negara.
Bahwa selama ini, pengaturan diserahkan kepada wewenang partai dalam AD dan
ART masing-masing, tidak lantas menghapus tanggung jawab Negara untuk mengaturnya.
Sebab keberadaan organisasi sayap partai pada akhirnya bukan hanya untuk dan demi
kepentingan partai politik. Organisasi sayap partai harus dilihat sebagai wadah pemenuhan
hak berserikat dan berkumpul yang tak bisa dibatasi hanya oleh AD/ART. Dengan demikian
butuh mencari titik keseimbangan antara kepentingan partai, kepentingan organisasi sayap
partai dan kepentingan Negara (publik) melalui penataan pengaturan yang jelas.
Sisi hukum pentingnya pengaturan adalah, menentukan boleh tidaknya organisasi
sayap partai memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah, terutama melalui hibah.
Selama ini sebagian besar organisasi sayap partai di daerah adalah menjadi penerima hibah
secara rutin dan kecenderungan menjadi “saku” partai untuk kepentingan pengumpulan
anggaran publik.
2.1.4. Landasan Sosiologis
Selama ini kerap kali membingungkan antara organisasi sayap partai politik,
organisasi

massa,

organisasi

kemasyarakatan

pemuda

(OKP),

organisasi

kemasiswaan/pelajar. Selama 15 tahun aktif di KNPI 163, ketiga entitas organisasi tersebut

163

Penulis pernah diamanati menjadi Sekertaris dan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi
DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, memiliki pengalaman yang sulit menata anggota KNPI yang berasal dari
badan otonom atau sayap partai, apalagi kalau terjadi konflik.
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beririsan bahkan tumpang tindih tidak jelas “jenis kelaminnya”. Secara umum, ada
organisasi massa yang menaungi organisasi kemasyarakatan pemuda/OKP; ada OKP
sebagai badan otonom partai politik, ada OKP yang merupakan organisasi kemahasiswaan
yang berafiliasi pada partai tertentu. Ada kesulitan tersendiri mengatur dan menata
organisasi KNPI sebab anggotanya makin tidak jelas, hingga menjadi wajar jika sampai saat
ini hanya berebut kuasa, bukan memberdayakan pemuda.
Tapi poinnya adalah, keberadaan organisasi sayap partai saat ini; tidak jelas
hubungan dengan partainya; tidak ada regenerasi (rata-rata umur 50-70) untuk partai lama
dan untuk partai baru sering bergonta-ganti pengurus sesuai kepentingan. Dan dalam konteks
kemasyarakatan sama sekali tidak berfungsi untuk pengkaderan dan agregasi kepentingan
masyarakat melalui partai politik induknya. Jika kondisi demikian, masa depan pelembagaan
partai, masa depan demokrasi makin terancam mundur.
2.2. Politik Hukum Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai
Politik menurut Otto Von Bismarck adalah mempertaruhkan kemungkinan untuk
merebut kemungkinan yang lebih besar. Berarti, ada nilai yang diperjuangkan, ada tujuan
yang hendak diraih. Dengan demikian politik mengandung sifat eksistensial dalam
wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau Wertrationalitaet dalam
pengertian Weber. Politik memiliki mandat mencapai tujuan. Tujuan yang dipilih adalah
tujuan sesuai sistem yang lebih besar, yang dipandu rasionalitas nilai. Dengan demikian
maka politik hukum berbicara nilai dan tujuan yang hendak diraih. Dalam pandangan Gustav
Radbruch, hukum bicara pengaturan keadilan, serta memastikan keadilan itu terwujud di
bawah jaminan aturan yang jelas-tegas, sehingga memberi manfaat pada kebaikan manusia.
Dan itulah supremasi keadilan. 164
Politik hukum penataan pengaturan organisasi sayap partai politik harus
senantiasa disandarkan pada nilai-nilai di atas. Agar keberadaannya memiliki pedoman yang
jelas dan tegas terutama dalam hubungan hukum dengan induk partainya; dengan Negara,
dengan

masyarakat

luas.

Pengaturan

memberikan

kaidah

dalam

menata

keseimbangan/keadilan antara kewenangan membentuk yang dimiliki oleh partai politik
dengan otonomi organisasi sayap partai. Kehadiran organisasi sayap partai, secara internal
untuk dan demi menunjang kepentingan pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi partai
164

Bernard L. Tanya, Politik Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal
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politik; khususnya rekrutmen kader dan kepemimpinan politik dan pelembagaan partai
politik.
Secara tegas dapat dikatakan bahwa politik hukum penataan pengaturan
organisasi sayap partai adalah untuk memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak
berserikat dan berkumpul dalam kerangka pelembagaan partai politik agar dapat
menjalankan fungsi dan meraih tujuannya dalam konteks pengembangan demokrasi
Pancasila.
Bagaimana materi muatan penataan pengaturannya? Secara garis besar sebagai
berikut:
1. Mendefiniskan ulang organisasi sayap partai, agar tidak terkesan simplistik
seperti yang ada dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Pendirian/pembentukan dan kedudukan OSP.
3. Hubungan hukum; hak dan kewajiban OSP dan Partai Politik.
4. Hubungan hukum dengan Negara/Pemerintah.
5. Tujuan dan fungsi OSP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar
memiliki kesejajaran hukum dengan Ormas.
6. Hak keuangan.
7. Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
8. Hak dan kewajiban keanggotaan OSP.
III. Penutup
Ada kemendesakkan/urgensi untuk melakukan penataan pengaturan organisasi
sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat
dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum;
memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Pengaturan diperlukan dalam
konteks memperjelas hubungan hukum antara organisasi sayap partai dengan partai politik
pembentuknya.
Penataan pengaturan organisasi sayap partai dilakukan dalam kerangka penguatan
lembaga/pelembagaan partai politik agar makin kuat, adaptif dan berkseinambungan dalam
menjalankan fngsi rekrutmen kader dan kepemimpinan politik. Nilai dan tujuan akhirnya
tentu dalam kerangka pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara agar main demokratis,
berkeadilan dan mensejahterakan.
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PROBLEMATIKA PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
Sri Handayani RW
FH Universitas Janabadra Yogyakarta
Abstrak
Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan hak kepada parpol untuk membentuk dan
memiliki Organisasi Sayap Parpol (OSP). Meskipun OSP sebagai kekuatan politik parpol
tetapi secara pengaturan keberadaan OSP sangat problematis. Terdapat dua persoalan utama
:1). “menggantungkan” status OSP sehingga tidak adanya pembatasan yang tegas dengan
ormas. 2). menjadikan OSP sebagai mesin politik parpol untuk menggalng suara pada waktu
pemilu. Perlu dilakukan pembenahan: 1). membentuk peraturan pelaksana Pasal 12 huruf j
terkait OSP yaitu PP tentang Organisasi Sayap Partai. 2). Memasukan pengaturan OSP
secara lengkap dalam RUU tentang perubahan atas UU Parpol.
Kata kunci: partai politik, OSP, pengaturan OSP
As stated on Act number 2 of 2011 about Political Parties rights to form and own Political
Parties Subsidiary Organization (PSO). In spite of PSO works as political parties’ authority,
the existence of PSO is problematic in term of conditions. There are two major problem:
Obscurity of limitation between PSO and community organization; and PSO being used as
vote raiser on election. Based on that case, improvement is needed based on the mentioned
cases above, include the following: make technical regulation such as Government
Regulations about Political Parties Subsidiary Organization and put the detail regulation of
PSO in draft bill of changes to Political Parties regulation.
PENDAHULUAN
Sebagai negara yang menganut demokrasi, maka negara Indonesia wajib senantiasa
memberi pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) segenap
rakyat karena salah satu esensi demokrasi adalah HAM itu sendiri. Salah satu unsur HAM
yang penting adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
baik

sebelum

amandemen

maupun

pasca

amandemen

secara

konsisten

mengkonstitusionalkan kebebasan tersebut. Jika dicermati, salah satu materi pengaturan
yang sama sekali tidak diubah pada waktu amandemen UUD 1945 adalah terkait kebebasan
berserikat dan berkumpul sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.
Pengakuan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul itu pulalah yang kemudian
menjadi landasan terbentuknya partai politik (parpol), diketahui sebagai wadah demokrasi
guna memperjuangkan tercapainya tujuan dan cita-cita bersama bangsa Indonesia yang adil,
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damai dan makmur. 165 Dapat dimengerti bahwa keberadaan parpol tidak lain sebagai
pengejahwantahan kebebasan berserikat dan berkumpul dari segenap rakyat Indonesia.
Untuk memperkukuh parpol tersebut, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas UU No. 2 Tahun 2008.
UU Parpol kemudian mendudukan parpol sebagai instrumen penting dalam
pelaksanaan demokrasi sehingga menjadi suatu hal yang wajar jika parpol sering disebut
sebagai salah satu penyangga demokrasi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa
parpol merupakan instrumen demokrasi yang konstitusional untuk merebut kekuasaan dalam
bidang politik khususnya eksekutif dan legislatif melalui penyelenggaraan pemilihan umum
(pemilu). Realitas parpol terhadap kekuasaan senada dengan pandangan Miriam Budiardjo
yang menyatakan bahwa parpol adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini
adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kekuasaan politik dengan cara
konstitusional untuk melaksanakan program-program mereka.166
Sebagai instrumen demokrasi yang berorientasi pada kekuasaan, sudah tentu parpol
selalu berupaya untuk menggalang massa sebanyak mungkin sebagai kekuatan politik agar
mudah meraih kekuasaan. Untuk kepentingan kekuatan politik itu pula, Pasal 12 huruf j UU
Parpol memberikan hak kepada parpol untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap
parpol (OSP). Di dalam penjelasan Pasal 12 huruf j UU Parpol, sungguh sederhana
dijelaskan mengenai OSP bahwa OSP merupakan organisasi yang dibentuk oleh parpol
ataupun yang menyatakan diri sebagai OSP sesuai dengan AD dan ART masing-masing
parpol. Artinya, tidak ada pengaturan yang lebih jelas mengenai OSP, sementara
keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik parpol. Hingga saat ini,
pengaturan terkait OSP yang tidak jelas tersebut menjadi diskursus liar, apakah
mempertimbangkan OSP masuk dalam UU Ormas? Ataukah perlu dibentuk peraturan
pelaksana guna mengatur khusus terkait OSP?
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganjal dalam pembahasan
mengenai OSP, maka karya ilmiah ini mengkaji beberapa hal yaitu:
165

Perhatikan konsideran-menimbang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pada bagian menimbang (a) menunjukkan adanya pertimbangan
terkait kebabasan berserikat dan berkumpul.
166
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2008, hlm. 403-404.
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1. Bagaimana pengaturan kedudukan Partai Politik dan OSP?
2. Apa akibat problematika dibentuknya OSP?
3. Bagaimana pembenahan pengaturan terkait OSP?
PEMBAHASAN
A. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Sebagaimana dipahami bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah
satu bentuk dari Hak Asasi Manusia atau HAM yang harus dilindungi negara yang menganut
demokrasi. Deklarasi HAM internasional (International Declaration of Human Rights) pada
tahun 1948 dalam Pasal 20 menyatakan bahwa: (1) Everyone has the right for freedom of
peaceful assembly and association; (2) No one may be compelled to belong to an association.
Namun demikian, perlu diingat bahwa pengaturan tentang setiap orang memiliki kebebasan
berserikat dan berkumpul sudah lebih dulu diatur dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 28
yaitu: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Di dalam muatan UUD yang berlaku di negara Indonesia, dapat dipastikan bahwa
setiap UUD yang berlaku selalu memberi pengakuan tegas terhadap kebebasan berkumpul
dan berserikat. UUD 1945 Asli dan Perubahan, UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950,
semuanya mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul. 167 Hal demikian berarti bahwa
bagi bangsa Indonesia dalam dinamika ketatanegaraannya senantiasa memberi legitimasi
konstitusional terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam perjalanannya
pengakuan konstitusional terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul tidak selalu
mendapat jaminan dan perlindungan karena materi muatan UUD 1945 secara komprehensif
cenderung menutup ruang untuk mengekspresikan kebebasan.
Setidaknya terdapat empat hal yang perlu dicatat terkait kecenderungan negatif UUD
1945, yaitu: pertama, tidak adanya mekanisme checks and balance (saling mengawasi dan
mengimbangi atau saling mengontrol). Mekanisme saling mengontrol antarlembaga negara
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Terkait pengakuan kebebasan berserikat dan berkumpul ini dalam UUD RIS 1949 dan UUD
Sementara 1950 masing-masing dimuat dalam Pasal 20. Di dalam UUD 1945 Perubahan, Pasal 28 tidak diubah
artinya muatan pengaturan Pasal 28 UUD 1945 Perubahan tetap seperti bunyi Pasal 28 UUD 1945 Asli.
Namun, dalam UUD 1945 Perubahan diperkuat lagi terkait kebebasan berkumpul dan berserikat yaitu dalam
Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
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tidak diterapkan dalam UUD 1945, sehingga Presiden yang diberi kekuasaan besar sangat
berpotensi untuk sewenang-wenang. Kedua, terlalu banyaknya atribusi kewenangan.
Atribusi kewenangan yang dimaksud adalah terkait kewenangan DPR yang sangat minim
bahkan dalam legislasi, DPR hanya sebagai co-legislative Presiden. Ketiga, adanya pasalpasal yang multitafsir (multi interpretable). Lihat saja Pasal 7 UUD 1945 mengenai Masa
Jabatan Presiden yang menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya
selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Pengaturan ini
mengakibatkan Presiden tidak memiliki batasan periode tertentu dalam menjabat. Hasilnya,
Soeharto dapat menjabat sebagai Presiden kurang lebih selama 32 tahun lamanya. Keempat,
terlalu percaya kepada semangat penyelenggara negara. Hal ini dapat diperhatikan dalam
Penjelasan UUD 1945 terkait penyelenggara negara yaitu “yang paling penting dalam
Pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara
negara”. Jangan heran pula, dalam menggapai idea pembangunan dari Soeharto maka
semangatnya sangat tinggi. Saking tinggi semangatnya tersebut, pelanggatan HAM,
pemberangusan pengetahuan hingga pembredalan pers seakan wajar dilakukan. Lihat
selengkapnya dalam. 168
Dari keempat kecenderungan negatif materi muatan UUD 1945, dua sifat yang sangat
merugikan pelaksanaan kebebasan berkumpul dan berserikat yaitu banyaknya pasal yang
multitafsir dan terlalu percaya kepada pemimpin. Dua sifat materi muatan UUD 1945 ini
menyebabkan konfigurasi pemerintahan di bawah Orde Lama (orla) dan Orde Baru (orba)
bercorak otoriter karena dapat dengan sewenang-wenang menafsirkan maksud dari materi
muatan UUD 1945. Terutama pula, UUD 1945 juga memberikan kepercayaan yang
berlebihan kepada Presiden dengan mendudukan Presiden sebagai penyelenggara
pemerintahan negara yang tertinggi. Akibatnya, Presiden dapat bertindak sesuai
kepentingannya sendiri khususnya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.
Presiden Soekarno sebagai penguasa orla, pernah mengeluarkan suatu keputusan
fenomenal Dekrtit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan Badan Konstituante,
membentuk MPRS dan DPRS serta memberlakukan kembali UUD 1945. Selain itu,
Presiden Soekarno juga pernah membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN pada
tahun 1960. Begitu pula Presiden Soeharto penguasa orba yang menetapkan Pancasila
168

Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan
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sebagai asas tunggal. Selain itu, melakukan fusi atau peleburan parpol sehingga hanya dua
partai yang diperkenankan eksis dan menjadikan Golkar bukan sebagai parpol. Kebijakankebijakan penyimpangan konstitusi yang dilakukan orla dan orba sudah tentu menunjukkan
materi muatan UUD 1945 memang memberi ruang bagi penguasa untuk “merekayasa”
maksud pengaturan UUD 1945 tersebut.
Terkait kebebasan berserikat dan berkumpul, baik orla maupun orba sama-sama
berkarakter otoriter sehingga yang namanya jaminan dan perlindungan HAM khususnya
untuk berserikat dan berkumpul tidak diperhatikan. Salah satu indikator penting yang
membuktikan terjadinya penggerogotan HAM di bawah kedua orde tersebut adalah lebih
banyak tahanan politik daripada tahanan atas kejahatan melanggar hukum. Realitas
ketatanegaraan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat dan perkembangan zaman
kemudian diperbaharui melalui reformasi 1998 dengan agenda utama mengubah atau
mengamandemen UUD 1945. Amandemen kemudian dilakukan selama empat tahun
berturut-turut yaitu 1999, 2000, 2001 dan 2002. Materi muatan hasil amandemen inilah yang
mengembalikan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
28 UUD 1945 dan UUD NRI Tahun 1945.
Jika dicermati, materi muatan UUD NRI Tahun 1945 tidak sekadar mengembalikan
kebebasan berserikat dan berkumpul tetapi juga menguatkan pengakuan, perlindungan dan
jaminan terhadapnya. Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang
sudah melengkapi pengaturan terkait HAM sehingga pengaturan tentang kebebasan
berserikat dan berkumpul diafirmasi lagi dalam Pasal 28E ayat (3) yang mengatur: setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan
adanya penguatan dan penegasan seperti ini maka semakin kuatlah kedudukan rakyat untuk
berkumpul dan berserikat sehingga menjadi hal yang wajar ketika setiap waktu khususnya
pada setiap musim pemilu bermunculan parpol-parpol baru dengan beragam tujuan dan
kepentingan. Namun, tentu saja tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan cita-cita
bersama negara sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

B. Pengaturan Kedudukan Partai Politik dan Organisasi Sayap Partai
Pada dasarnya istilah Partai Politik atau parpol membawa gagasan tentang bagian
(part). Istilah part masuk dalam bahasa Prancis partager, yang artinya membagi-bagi, dan
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masuk dalam bahasa Inggris partaking (mengadakan kemitraan dan partisipasi). 169 Merujuk
pada istilah-istilah tersebut maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa esensi dari parpol
adalah kemitraan atau organisasi dan partisipasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Parpol, parpol
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara
serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Secara historis, berbicara parpol bagi bangsa Indonesia bukanlah hal baru dalam
realitas bernegara karena parpol telah muncul sejak masa kolonial Belanda. Namun
demikian, dalam hal orientasi parpol dalam perjalanannya tidak selalu sama dari masa ke
masa. Terdapat perbedaan yang fundamen terkait parpol dari masa ke masa. Pada masa
penjajahan parpol hadir sebagai alat perjuangan untuk mengusir penjajah. Sementara itu, di
masa awal kemerdekaan khususnya akibat dikeluarkannya Maklumat Pemerintah
(Maklumat Wakil Presiden) 3 November 1945; parpol berorientasi utuk mempertahankan
kemerdekaan. Disamping itu sekaligus untuk mempersiapkan pemilu yang rencana
dilaksanakan pada tahun 1946.170 Namun demikian, pemilu 1946 tidak dapat dilaksanakan.
Barulah tahun 1955 pemilu berhasil diselenggarakan. Sejak saat itu, orientasi parpol sudah
mulai tertuju pada kekuasaan sebagaimana yang menjadi orientasi terbentuknya parpolparpol modern.
Dinamika parpol di Indonesia dalam perjalanannya ditentukan pula oleh rezim yang
berkuasa. Pada rezim orla, parpol tidak menentu keberadaannya dikarenakan situasi dan
kondisi negara yang belum stabil baik karena faktor eksternal seperti adanya agresi militer
Belanda pada 1947 dan 1948 maupun faktor internal seperti adanya persaingan ideologi
antarpartai. Sementara di bawah rezim orba, keberadaan parpol ditentukan oleh penguasa
dengan dilakukannya fusi atau peleburan parpol. Keberadaan parpol baru mencapai
kestabilan pada masa runtuhnya orba melalui reformasi dan amandemen konstitusi. Pada
169

Sigit Pamungkas, Partai Politik; Teori dan Praktik Di Indonesia, Institute for Democracy and
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Maklumat 3 November 1945 memiliki dua substansi penting yang saling berhubungan erat yaitu: 1)
Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah
segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. 2) Pemerintah
berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan
Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946.
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sistem pemerintahan, konstitusi hasil amandemen mengubah materi muatan dari yang
cenderung otoriter menjadi demokratis. Atas dasar paradigma konstitusi yang demokratis itu
pula, kehadiran parpol diyakini sebagai bentuk yang paling konkret dari pengakuan terhadap
kebebasan berkumpul dan berserikat.
Pasca reformasi dan amandemen konstitusi parpol dinobatkan sebagai salah satu
penyangga demokrasi. Ini artinya kehadiran parpol sangat berperan dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia. Hal demikian sebenarnya sejalan dengan peran dan fungsi utama
dari parpol. Maurice Duverger yang hingga saat ini masih menjadi rujukan penting dalam
kajian partai politik mengemukakan beberapa fungsi parpol yaitu: 171
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Political education (pendidikan politik).
Political selection (penjaringan atau rekrutmen politik).
Political agregation (agregasi atau menghimpun kepentingan masyarakat).
Interest articulation (saluran untuk artikulasi kepentingan).
Political control (pangatur konflik).
Political communication (komunikasi politik).
Dari beberapa peran dan fungsi parpol sebagaimana dijelaskan Duverger, terdapat

empat peran dan fungsi yang persis dengan pengaturan UU Parpol seperti yang diatur dalam
Pasal 11 UU Parpol yaitu peran dan fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, agregasi
kepentingan masyarakat dan artikulasi kepentingan masyarakat. Tidak boleh dilupakan
bahwa orientasi dari parpol adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Carl
J.Friedrich menerangkan bahwa parpol adalah a group of human beings, stably organized
with the objective of securing or maintaning for its leaders the control of a goverment, with
the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and
material benefits and anvantages.172 Berdasarkan definisi di muka, parpol merupakan
kumpulan orang-orang yang terorganisasi secara teratur dan mempunyai tujuan tertentu.
Definisi ini lebih menegaskan pada orientasi politis dari Parpol, yaitu merebut dan
mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Di samping itu menegaskan pula bahwa hakikat
kekuasaan yang didapat oleh anggota partai adalah untuk kepentingan partai.
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Maurice Duverger, terjemahan Laila Hasyin, Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok
Penekan: Suatu Pengantar Komparatif, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm 41
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Untuk mendukung orientasi kekuasaan tersebut, UU Parpol mengatur terkait
Organisasi Sayap Partai atau OSP sebagai salah satu instrumen pendukung mobilisasi
kekuatan parpol. Pasal 12 huruf j UU Parpol mengatur bahwa parpol berhak untuk
membentuk dan memiliki OSP. Secara pengaturan, jelas bahwa kedudukan OSP sebagai
underbow dari parpol yaitu sebagai pendukung kinerja dari parpol agar parpol lebih mampu
dan mapan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Jika ditelisik dalam penjelasan Pasal
12 huruf j UU Parpol tersebut maka semakin jelas bahwa OSP memang bagian intern dari
parpol karena OSP dibentuk ataupun menyatakan diri sesuai dengan AD dan ART parpol.
Jadi, OSP menurut peraturan dapat dibentuk baik oleh parpol maupun atas kemauan sendiri
dari organisasi tertentu dalam masyarakat dengan mengikuti AD dan ART parpol
bersangkutan.
C. Akibat Problematika dibentuknya Organisasi Sayap Partai
Meskipun kedudukan OSP secara pengaturan sudah jelas sebagai underbow legal
parpol, akan tetapi eksistensi dan kinerja OSP tidak begitu tampak dalam pergerakan politik
di Indonesia. Menurut seorang pengamat politik Universitas Indonesia, underbow partai itu
hanya untuk memberi wadah jabatan saja bagi pengurus partai sehingga orangnya ya itu-itu
juga. Kinerja underbow hampir tidak ada yang menyentuh rakyat. Hanya cari program yang
pragmatis untuk dapat jabatan dan kekayaan. Bagaimana masyarakat mau percaya pada
underbow parpol kalau kerjanya hanya cari proyek. Malah sesama underbow kadang pecah.
Citra partai makin melorot gara-gara yang seperti ini, bahkan banyak kader partai yang obral
janji dan korupsi melalui organisasi organisasi sayap. 173
Selain persoalan praktis berupa pragmatisme dari OSP, persoalan penting lainnya
adalah kita semakin pelik membedakan ormas-ormas yang bereksistensi di masyarakat
apakah sebagai OSP atau ormas yang sesuai pengaturan UU Ormas. Baik sifat pragmatisme
maupun kepelikan kita dalam membedakan OSP dengan ormas sebenarnya sangatlah wajar
jika mengacu pada pengaturan terkait OSP yang problematis. Dikatakan demikian, karena
pengaturan OSP sebagaimana dalam Pasal 12 huruf j UU Parpol tidak atau belum
memperjelas apalagi meneguhkan keberadaan OSP. Pada dasarnya, terdapat dua akibat dari
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problematika pengaturan OSP yaitu menggantungkan kedudukan OSP dan menjadikan OSP
sekadar mesin elektoral.
1. Menggantungkan Status OSP
Pengaturan Pasal 12 huruf j di atas hanya menggambarkan dua hal yaitu: pertama,
bahwa parpol berhak untuk membentuk OSP. Kedua, OSP dapat dibentuk atas inisiatif
kelompok masyarakat. Pada pokoknya, baik dibentuk sendiri oleh parpol ataupun atas
inisiatif masyarakat OSP tersebut mengikuti AD dan ART parpol. Dari kedua poin
tersebut, dua-duanya problematis yaitu sama-sama tidak memiliki pengaturan yang jelas
bagaimana proses pembentukan, tujuan dan fungsi hingga cara kerja OSP. Khusus poin
kedua perlu dipertegas problematikanya karena pada poin ini terdapat keterhubungan erat
dengan keberadaan ormas yang memiliki payung hukum UU No. 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017
Tentang Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU
Ormas).
Poin yang kedua dari pengaturan Pasal 12 huruf j kemudian mempersempit garis
batas antara OSP dengan ormas karena sangat dimungkinkan ormas-ormas yang ada
berafiliasi dengan parpol tetapi melindungi diri dengan UU Ormas. Padahal, secara
pengaturan ormas sangat berbeda dengan OSP karena ormas memilki AD dan ART
sendiri sementara OSP mengikuti AD dan ART parpol. Selain itu, secara sifat
keberadaannya menurut Pasal 4 UU Ormas bahwa: Ormas bersifat sukarela, sosial,
mandiri, nirlaba, dan demokratis. Ini artinya ormas tidak memiliki kepentingan
keuntungan baik secara finansial maupun jabatan kekuasaan. Terlebih lagi, jika dicermati
pengaturan dalam UU Ormas tidak ditemukan ormas itu memiliki orientasi kekuasaan
ataupun orientasi elektoral. Sementara itu, OSP tentu saja memiliki kepentingan
keuntungan baik secara finansial maupun jabatan kekuasaan. Selain itu, OSP sudah pasti
memiliki orientasi kekuasaan dan kepentingan elektoral karena OSP sebagai underbow
parpol.
Namun demikian, meskipun kita mengetahui bahwa ormas dan OSP itu berbeda
secara sifat keberadaan dan orientasi tetapi sulit untuk memisahkan keduanya. Hal ini
tentu saja berdasar pada pengaturan OSP yang tidak jelas dan lengkap meskipun
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eksistensi OSP sangat nyata khusunya pada moment pemilu. Ketidakjelasan pengaturan
OSP ini pula yang menyebabkan statusnya “menggantung” atau tidak jelas. Di satu sisi
sebagai underbow parpol sebagaimana diatur dalam UU Parpol sedangkan di sisi lain
dapat saja “berbaju” ormas sehingga berlindung pada UU Ormas.
2. Menjadikan OSP sebagai Mesin Elektoral
Konsekuensi logis lain dari pengaturan OSP yang tidak jelas adalah menjadikan
OSP hanya sebagai mesin elektoral parpol. Keberadaan OSP seperti ini bahkan lebih
nyata dari “menggantungnya” status OSP. Jika diperhatikan, hampir semua OSP baru
bergerak atau menunjukkan eksistensinya hanya pada waktu moment pemilu yang artinya
bergerak pada saat parpol membutuhkan instrumen pendulang suara saja. Realitas
kehadiran OSP yang musiman tersebut mudah sekali ditemukan dalam pemberitaan
media baik media mainstream (cetak) maupun daring (digital) terkait deklarasi-deklarasi
OSP parpol. Fakta menarik ditemukan melalui penelitian di Daerah Istimewea
Yogyakarta (DIY) yang fokus meneliti organisasi Islam sayap parpol. Organisasi Islam
yang diteliti adalah organisasi Islam sayap partai Golkar dan PDI Perjuangan. Ditemukan
bahwa terdapat beberapa fungsi organisasi Islam sayap parpol yakni: untuk menjaga
loyalitas simpatisan kepada parpol, mengukur kekuatan parpol dari segi perkembangan
jumlah simpatisan, menjaga citra baik parpol, dan menepis stigma parpol non-religius.
Namun demikian, ditemukan pula bahwa keberadaan organisasi Islam sayap parpol
acapkali dimanfaatkan secara personal oleh fungsionaris partai politik yang hendak
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pimpinan eksekutif. Penelitian ini
menemukan bahwa dakwah yang dilakukan organisasi sayap parpol dilakukan dengan
setengah hati. Kegiatan-kegiatan mereka tampak semarak hanya menjelang Pemilu. Hal
ini mengindikasikan bahwa fungsi utama organisasi Islam sayap parpol hanya untuk
membentuk pencitraan guna meraih simpati umat Muslim. 174
Secara kebenaran ilmiah, memang hasil penelitian terhadap organisasi Islam
sayap parpol di DIY tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya parameter untuk
kemudian mengambil suatu kesimpulan ataupun suatu generalisasi. Akan tetapi, tidak
juga menutup kemungkinan bahwa keberadaan OSP dengan berbagai latar belakang
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identitas kebanyakan juga seperti itu. Dikatakan demikian, karena pengaturan terkait OSP
hingga saat ini belum diatur secara jelas dan rinci sehingga cara kerja OSP tidak dapat
diukur baik dan buruk apalagi benar dan salahnya. Dalam konteks hukum, OSP rasarasanya akan “kebal hukum” karena tidak ada pengaturan yang mengaturnya secara jelas
sehingga tidak terikat oleh asas legalitas yaitu dapat dihukum apabila hukum sudah
mengaturnya.
D. Pembenahan Pengaturan Organisasi Sayap Partai
Peranan konkret OSP dalam membantu parpol untuk memperoleh kekuatan elektoral
dalam pemilu sebagai suatu tanda betapa pentingnya OSP bagi parpol. Sebagaimana
keberadaan parpol yang telah ditabhiskan sebagai salah satu penyangga demokrasi maka
OSP juga layak untuk dianggap sebagai instrumen pendukung demokrasi. Meski demikian,
dalam kenyataannya keberadaan OSP seperti tidak dianggap sama sekali jika ditelisik dari
pengaturan yang menjadi payung hukumnya. Maka dari itu, keberadaan OSP perlu dilakukan
pembenahan-pembenahan fundamental.
Terkait pembenahan, M. Djajijono menuliskan bahwa meski keberadaan OSP sudah
ditegaskan dalam UU No. 2/2008, namun tata cara aturan hubungannya dengan parpol belum
jelas dirinci dalam UU maupun dalam AD dan ART setiap parpol. Karena itu agar dapat
diciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara OSP dengan parpol, maka tata
aturannya harus dituangkan ke dalam AD-ART dan peraturan organisasi setiap parpol.
Adapun tujuan pembentukan OSP antara lain dimaksudkan sebagai sumber kader dan
pelaksana kebijakan parpol serta penguat basis parpol di tengah masyarakat yang saat ini
cenderung kehilangan kepecayaan terhadap parpol. Melalui pengaturan tata hubugan yang
jelas antara hak dan kewajiban parpol terhadap OSP atau sebagainya maka OSP diharapkan
akan melaksanakan fungsi-fungsi yang dibebankan ke parpol induknya. 175
Pembenahan yang dikemukakan M. Djajijono tentu dalam tatanan pengaturan
kepentingan simbiosis-mutualisme antara parpol induk dengan OSP. Sementara itu, terkait
pembenahan pengaturan secara peraturan perundang-undangan Advokasi Pusat Studi
Hukum & Kebijakan (PSHK) pada tahun 2013 menegaskan bahwa pengaturan OSP
seharusnya masuk UU Ormas karena sejak terbentuknya UU Ormas juga bernilai politik

175

M. Djajijono, “Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai”, Analisis CSIS, Volume
37, Nomor 2 Tahun 2008, hlm. 218-220
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dan berorientasi kekuasaan. 176 Pada tatanan pembenahan, penulis sangat setuju agar OSP
dibenahi kembali tetapi tidak sependapat dengan dua pandangan di atas. Menurut penulis,
pengaturan OSP dapat diakukan pembenahan melalui jalur peraturan perundangundangan yaitu membentuk peraturan pelaksana dari Pasal 12 huruf j UU Parpol dan
memasukan pengaturan OSP secara lengkap dalam UU Parpol.
1. Membentuk peraturan pelaksana Pasal 12 huruf j
Secara logika peraturan perundang-undangan, materi muatan dalam suatu UU
dapat dilengkapi oleh peraturan pelaksana di bawahnya. Pasal 12 UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (UUP3) menyebutkan: “materi muatan Peraturan
Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
Pasal 13 UUP3 mengatur: “materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang
diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah,
atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Dengan demikian, problematika pengaturan OSP dapat dibenahi dengan jalur PP
dan atau Perpres karena dengan dibentuk peraturan pelaksana seperti ini keberadaan OSP
secara peraturan dan pengaturan akan jelas dan lengkap sehingga tidak lagi menggantung.
Sejak ditetapkannya pada 2008 hingga diubah pada tahun 2011, UU Parpol tidak pernah
memiliki PP dan atau Perpres terkait OSP sebagai peraturan perlaksananya. Jika berbicara
peluang dalam peraturan perundang-undangan, Pasal 12 huruf j UU Parpol tersebut dapat
dilaksanakan melalui pembentukan PP karena Perpres tidak dimungkinkan lagi yang
disebabkan oleh tidak adanya perintah langsung UU Parpol. Memasukan pengaturan
OSP secara lengkap dalam RUU tentang perubahan atas UU Parpol
Mengingat insiatif pemerintah untuk membuat PP selalu rendah maka upaya
pembenahan lain secara peraturan perundang-undangan adalah dengan memasukan
pengaturan terkait OSP dalam RUU tentang perubahan atas UU Parpol. Hal ini selaras
dengan dimasukannya UU Parpol dalam prolegnas 2015-2019.

177

Meskipun RUU

176

“PSHK:
Sebaiknya
Ormas
Sayap
Parpol
Masuk
RUU
Ormas”,
https://www.beritasatu.com/nasional/97937/pshk-sebaiknya-ormas-sayap-parpol-masuk-ruu-ormas, diakses
pada 8 April 2019. Pandangan ini dikemukakan PSHK melalui Direkturnya Ronald Rofiandi pada waktu
penetapan UU 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
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“Prolegnas 2015-2019”, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, diakses pada 8 April 2019.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

140

perubahan ini belum masuk dalam prolegnas prioritas oleh DPR, tetapi setidaknya sudah
ada goodwill untuk penyempurnaan UU Parpol. Maka dari itu, sangat perlu
dipertimbangkan untuk memasukan pengaturan OSP dalam materi muatan UU Parpol
yang akan diubah tersebut. Secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,
pengaturan OSP dapat diatur dalam satu bab khusus, misalkan BAB XV ORGANISASI
SAYAP PARTAI dalam UU Parpol yang akan diubah tersebut sehingga dalam bab
khusus itu dijelaskan secara lengkap mengenai OSP.
Kedua upaya pembenahan di atas, sekiranya akan mampu memberikan status
yang jelas kepada OSP sekaligus agar tidak sekadar menjadi mesin elektoral parpol.
Menurut hemat penulis, upaya yang tepat dalam membenahi problematika peraturan OSP
adalah melalui jalur peraturan perundang-perundangan yaitu melalui UU Parpol bukan
melalui penegasan dalam AD dan ART setiap parpol ataupun memasukannya dalam UU
Ormas. Harus diakui bahwa hingga saat ini masih banyak pihak yang menginginkan OSP
masuk dalam UU Ormas dengan dalil bahwa UU Ormas juga sebagai UU politik dan
memiliki orientasi kekuasaan. Terkait hal ini, penulis ingin menyampaikan bahwa jika
memasukan OSP ke dalam UU ormas maka itu memberi dua konsekuensi buruk yaitu:
a). sifat UU Ormas yang sosial dan nirlaba akan diganti menjadi anggota parpol dan
kekuasaan. b), sebagai bentuk delegitimasi ormas-ormas yang tidak berafiliasi dengan
parpol.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Kedudukan parpol dalam regulasi sudah jelas yaitu diatur dalam UU Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
OSP kedudukannya telah ditegaskan dalam Pasal 12 huruf j UU Parpol sebagai salah
satu instrumen parpol.
2. Terdapat dua akibat dari problematika OSP yaitu: a), menggantungkan status OSP
menjadi tidak jelas karena tidak diatur secara lengkap baik secara mekanisme
pembentukan maupun cara kerjanya. b), menjadikan OSP hanya sebagai mesin elektoral
parpol, hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam pemilu agar parpol
memperoleh kekuatan elektoral.
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3. Pembenahan: a). Membentuk PP terkait OSP sehingga keberadaan OSP benar-benar
jelas secara pengaturan dan memasukan dalam RUU perubahan atas UU Parpol;
misalkan dengan membuat satu bab khusus tentang OSP.
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AMBIGUITAS PENGATURAN KELEMBAGAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI
POLITIK
Dian Agung Wicaksono* dan Eriko Fahri Ginting**
Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Abstrak
Pasca reformasi, setiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen
yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung
dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai politik, yang menjadi sumber penting
dalam kaderisasi partai politik untuk menginternalisasi ideologi partai politik dan
pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber
kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Pengaturan kelembagaan
organisasi sayap partai politik sejauh ini masih sangat terbatas. Keterbatasan pengaturan
organisasi sayap partai politik berdampak pada ketidakjelasan mengenai kelembagaan
organisasi sayap partai politik. Tulisan ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut:
(a) Bagaimana implikasi pengaturan organisasi sayap partai politik terhadap kejelasan
kelembagaan organisasi sayap partai politik? (b) Bagaimana implikasi pengaturan
kelembagaan organisasi sayap partai politik terhadap fungsi partai politik? Tulisan ini
dijawab dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menganalisis data sekunder
yang relevan terkait organisasi sayap partai politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai organisasi sayap partai politik,
serta memberikan implikasi berupa memberikan potensi penafsiran yang beragam oleh
partai politik terhadap kelembagaan organisasi sayap partai politik kontraproduktif atau
tidak memberikan makna pada perwujudan fungsi partai politik.
Kata Kunci: ambiguitas, pengaturan, organisasi sayap partai politik.
Abstract
Post-reform, every political party seeks to maximize each component within its party
structure. One component that directly contacts with the community is the political party
wing, which is an important source in the regeneration of political parties to internalize the
ideology of political parties and the development of the character of militancy that can be
done more easily. The institutional arrangements of the political parties wing so far are still
very limited. The limitations of the organizational arrangements of the political party wing
have an impact on the uncertainty regarding the institutional organization of the political
party wing. This paper tries to answer the following questions: (a) What are the implications
of the provision of the political parties’ wings towards the institutional clarity of the political
party wing organization? (b) What are the implications of the institutional arrangements of
the political party wing on the functions of political parties? This paper is answered by using
*
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Yogyakarta [e-mail: dianagung@ugm.ac.id].
**
Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta [e-mail: erikofahri@gmail.com].
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

144

normative legal research that analyses relevant secondary data related to the political parties’
wing. The results of this study indicate that the limitations and unclear provision regarding
the political parties’ wings provide implications in the form of providing diverse potential
interpretive by political parties to the institutional organization of political party wings are
counterproductive or do not give meaning to the realization of the functions of political
parties.
Keywords: ambiguity, provision, political parties’ wing.
Pendahuluan
1.

Latar Belakang Masalah
Partai politik merupakan sarana bagi rakyat yang ingin kehendaknya diwujudkan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saat ini partai politik telah
difungsikan sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 178 Partai politik juga mempunyai status
sebagai institusi publik semu, dimana Partai Politik bukanlah lembaga pemerintah, juga
bukan lembaga swasta sepenuhnya. 179
Pasca reformasi, jumlah partai politik meningkat tajam, 180 sehingga kontestasi dalam
Pemilihan Umum (Pemilu) kian hari semakin kompetitif. Setiap partai politik berusaha
untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu
komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah Organisasi Sayap
Partai Politik (OSPP),181 karena OSPP menjadi sumber penting dalam kaderisasi partai
politik untuk menginternalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi
dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi
masyarakat lainnya. 182 OSPP memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya

178

Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
179
Bambang Cipto, Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat, Cet. II, Lingkar Buku, Yogyakarta,
2007, hlm. 62.
180
Rakhmat Nur Hakim, “Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa”,
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-darimasa-ke-masa, diakses 30 Maret 2019.
181
Anwar Firmansyah, Relevansi Keberadaan Organisasi Sayap bagi Partai Politik: Upaya DPD
Repdem DIY dalam Memperkuat Basis Sosial PDI Perjuangan Guna Menghadapi Pemilu 2014 di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan (Politik dan
Pemerintahan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.
182
Syamsuddin Haris, et al., Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia,
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.
54.
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implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. 183 Adapun dari
aspek bentuk, OSPP dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi
perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan. Mengutip pada kajian KPK dan
LIPI pada 4 (empat) partai politik, setidaknya terpotret variasi bentuk OSPP, yaitu:
Tabel 1. Variasi Bentuk Organisasi Sayap Partai Politik pada 4 Partai Politik di
Indonesia

Sum
Sumber: KPK dan LIPI, 2016.
Sumber: KPK dan LIPI, 2016.
Mencermati berbagai macam variasi bentuk dari OSPP menjadi penting untuk melihat
bagaimana hukum positif mengatur mengenai OSPP. Sejauh ini pengaturan terkait OSPP
hanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), yang mana
hanya berupa 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12 huruf j, yang menyatakan bahwa Partai Politik
berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. 184 Lebih lanjut bila
mencermati penjelasan dari Pasal 12 huruf j UU Parpol, dijelaskan bahwa OSPP merupakan
organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai
dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.185
183

Ibid., hlm. 55.
Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
185
Penjelasan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801).
184
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Pengaturan tersebut sama sekali tidak memberikan kejelasan mengenai nomenklatur
kelembagaan dan kualifikasi OSPP. Di sisi yang lain, keberadaan OSPP eksis dan digunakan
oleh partai politik sebagai sarana untuk mensosialisasikan arah ideologi dan kebijakan partai
politik. Eksistensi OSPP sebagai bentuk organisasi yang didirikan dan dibentuk berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, menjadi
diidentikkan dengan kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki
pengaturan tersendiri. Hal ini menjadi pemahaman yang wajar muncul mengingat eksistensi
partai politik, ormas, ataupun OSPP adalah perwujudan dari hak untuk berserikat dan
berkumpul sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) 186.
Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (UU Ormas) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, secara tegas disebutkan bahwa
ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda
gambar ormas lain atau partai politik. 187 Selain itu, ormas juga dilarang untuk
mengumpulkan dana untuk partai politik. 188 Mendasarkan pada uraian di atas, muncul
pertanyaan terkait pengaturan nomenklatur kelembagaan OSPP yang secara tegas adalah
organisasi milik partai politik, namun tidak dapat dikualifikasikan sebagai ormas, karena
seolah ormas tidak diperkenankan memiliki keterkaitan dengan partai politik. Lantas, OSPP
sebaiknya dikualifikasikan sebagai apa dalam konteks perkembangan demokrasi di
Indonesia.

186

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6139).
188
Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6139).
187

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

147

2.

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:
a.

Bagaimana implikasi pengaturan organisasi sayap partai politik terhadap
kejelasan kelembagaan organisasi sayap partai politik?

b.

Bagaimana implikasi pengaturan kelembagaan organisasi sayap partai politik
terhadap fungsi partai politik?

Pembahasan
1.

Pengaturan Kelembagaan Organisasi Sayap Partai Politik: Antara Ada dan
Tiada?
Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengaturan mengenai OSPP sangat minimalis

dalam hukum positif di Indonesia. Pasal 12 huruf j UU Parpol mengatur Partai Politik berhak
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik, yang mana kemudian dijelaskan
pada Penjelasan Pasal 12 huruf j UU Parpol yang hanya menyebutkan bahwa OSPP dibentuk
oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik dengan AD dan ART masingmasing partai politik memberikan potensi penafsiran yang beragam oleh partai politik.
Setidaknya melalui penjelasan Pasal 12 huruf j dapat dipahami bahwa keberadaan OSPP
dapat berasal dari 2 (dua) cara, yaitu: (a) pembentukan OSPP melalui pembentukan oleh
partai politik; dan/atau (b) pemilikan OSPP melalui pernyataan diri oleh suatu entitas sebagai
sayap partai politik.
Pertama, pembentukan OSPP melalui pembentukan oleh partai politik. Pembentukan
OSPP oleh partai politik menjadi cara yang paling mudah untuk menjelaskan eksistensi
OSPP. Karena OSPP dibentuk secara langsung oleh partai politik, maka OSPP dapat
dikualifikasikan sebagai bagian inheren dari partai politik itu sendiri, karena dituangkan
secara eksplisit dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai
politik. Pembentukan OSPP oleh partai politik ditujukan sebagai wadah kaderisasi,
pelaksana kebijakan partai189, bahkan dalam rangka memperkuat basis dukungan partai190.
Namun demikian, walaupun telah disebutkan dalam AD dan ART partai politik, seringkali

189
190

Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat.
Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golongan Karya.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

148

rincian tentang hak dan kewajiban belum cukup jelas diatur, misalnya kedudukan pengurus
partai politik dan pengurus OSPP apakah sejajar atau tidak. 191
Kedua, pemilikan OSPP melalui pernyataan diri oleh suatu entitas sebagai sayap
partai politik. Pernyataan diri suatu entitas sebagai OSPP memberikan konsekuensi perlunya
pengakuan oleh partai politik terhadap suatu entitas menjadi OSPP. Keberadaan OSPP
dengan cara kedua ini menimbulkan problematika tersendiri, karena sampai sebelum
akhirnya entitas tersebut diakui sebagai OSPP, nomenklatur kelembagaan apa yang melekat
pada entitas tersebut? Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, menjadi penting untuk
menilik pada kajian dalam lapangan hukum perdata, khususnya mengenai kajian terkait
subyek hukum.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikenalkan bahwa
subyek hukum selain manusia alamiah (natuurlijk persoon) sebagai pembawa hak dan
kewajiban di dalam hukum, dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal, 192 juga
terdapat entitas yang difiksikan sebagai subyek hukum, yaitu perkumpulan (vereniging)
yang memiliki maksud beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan bersepakat
mengadakan suatu kerja sama. 193 Perkumpulan dalam arti luas adalah berkumpulnya orang
perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya atau
mungkin dapat lebih memuaskan apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan
yang lain. 194 Nomenklatur perkumpulan yang diatur dalam lapangan hukum perdata,
berdasarkan kekuatan legalitasnya dapat dibedakan menjadi: (a) perkumpulan berbadan
hukum; dan (b) perkumpulan tak berbadan hukum. 195
Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata tersebut masih mengandung
definisi secara luas, baik yang berbadan hukum, maupun bukan badan hukum, yang
berorientasi pada pembagian keuntungan atau laba maupun nirlaba. 196 Pasal 1653
KUHPerdata menyebutkan selain adanya perseroan yang sejati (eigenlijke maatschap)

191

M. Djadijono, “Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai”, Analisis CSIS,
Vol. 17, No. 2, Juni 2008, hlm. 218.
192
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 19.
193
Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 119.
194
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia, Dian
Rakyat, Jakarta, 1969, hlm. 1.
195
Hukum
Online,
“Apa
Perbedaan
Perkumpulan
dengan
Perhimpunan?”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1330/apa-perbedaan-perkumpulan-dengan-perhimpunan/,
diakses 30 Maret 2019.
196
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
Perkumpulan, BPHN, Jakarta, 2016, hlm. 27-28.
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diakui pula empat perhimpunan-perhimpunan orang sebagai badan hukum (vereenigingen
van persoonen) sebagai perkumpulan-perkumpulan (zedelijke ligchamen):197
1.
2.
3.
4.

Perkumpulan yang didirikan oleh kekuasaan umum (op openbaar gezag
ingesteld), didirikan oleh Pemerintah seperti Propinsi, Kota/Kabupaten);
Perkumpulan yang diakui (erkend);
Perkumpulan yang diizinkan sebagai diperbolehkan (geoorloofd
toegelaten); dan
Perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak
berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan
didirikan oleh swasta).

Dengan menggunakan pendekatan dalam lapangan hukum keperdataan, maka
nomenklatur entitas sebelum diakui oleh partai politik sebagai OSPP dapat dicarikan
nomenklatur yang memungkinkan, yaitu sebagai perkumpulan. Setidaknya dengan
menggunakan nomenklatur perkumpulan, suatu entitas sebelum akhirnya diakui sebagai
OSPP oleh partai politik memiliki rujukan pengaturan yang relatif cukup pada masa
transisional. Namun demikian, tetap diperlukan suatu pengaturan sui generis yang menjadi
rujukan lengkap bagi OSPP. Kejelasan pengaturan mengenai kelembagaan OSPP harus
dimaknai sebagai wujud upaya untuk mendorong demokratisasi dan konsolidasi demokrasi
di Indonesia. Harapannya, kejelasan pengaturan terkait OSPP dapat mendorong peningkatan
pendidikan politik yang selama ini tidak juga dapat dinilai berhasil dilakukan oleh partai
politik secara musiman198.
2.

Implikasi Pengaturan Kelembagaan Organisasi Sayap Partai Politik terhadap
Fungsi Partai Politik
Berangkat dari pemikiran mendasar bahwa OSPP didirikan untuk menunjang

keberadaan partai politik, maka perlu untuk dilihat apakah keterbatasan pengaturan OSPP
memiliki dampak terhadap tujuan pendirian OSPP terhadap pelaksanaan fungsi partai
politik. Dalam bahasa lain, perlu ditelaah apakah keterbatasan pengaturan OSPP berdampak
terhadap kontribusinya terhadap fungsi partai politik. Secara normatif, fungsi partai politik
sebagaimana diatur dalam UU Parpol adalah sebagai berikut: 199
a.

Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
197

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
Perkumpulan Nirlaba, BPHN, Jakarta, 2012, hlm. 8.
198
Anwar Firmansyah, Op.cit., hlm. 4.
199
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
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b.

Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
Sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender.

c.
d.
e.

Dengan ketidakjelasan dan keterbatasan pengaturan mengenai OSPP, khususnya
melalui mekanisme pemilikan OSPP, menimbulkan keterbatasan OSPP untuk berkontribusi
terhadap fungsi partai politik, yaitu pada fungsi huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e. Dengan
demikian, sebenarnya dengan keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan OSPP menjadikan
keberadaan OSPP menjadi kontraproduktif atau tidak memberikan makna pada perwujudan
fungsi partai politik.
Meminjam pemikiran Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, bahwa partisipasi
politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi untuk mempengaruhi
pembuatan keputusan oleh pemerintah.200 Dengan demikian, hal ini sejatinya sejalan dengan
entitas yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat yang kemudian diakui sebagai OSPP. Hal ini
menjadi justifikasi bahwa OSPP yang lahir dari inisiatif masyarakat menjadi perwujudan
sarana partisipasi politik masyarakat yang sejalan dengan fungsi partai politik. Dengan
demikian, pengaturan sui generis, khususnya untuk OSPP yang dapat dibentuk oleh inisiatif
masyarakat menjadi hal yang penting untuk diadakan karena memberikan stimulasi terhadap
partisipasi politik masyarakat.
Selain itu, OSPP juga dapat digunakan sebagai sarana untuk jenjang pengkaderan
dalam rangka membagi materi dan ketrampilan apa saja yang akan dimiliki oleh peserta
kaderisasi sekaligus juga luaran (outcomes) apa yang akan dihasilkan pada masing-masing
jenjang, baik yang terkait dengan peran yang akan diambil oleh para peserta kader dalam
internal partai maupun eksternal partai maupun mandat-mandat yang akan diberikan parpol
pada peserta kaderisasi yang didasarkan visi, misi serta kebutuhan parpol dalam
menjalankan fungsinya. 201
Penutup
Berdasarkan elaborasi dan analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

200
201

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 368.
Syamsuddin Haris, et al., Loc.cit.
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1.

Keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai OSPP memberikan
implikasi berupa memberikan potensi penafsiran yang beragam oleh partai politik
terhadap kelembagaan OSPP. Setidaknya melalui pengaturan dalam Pasal 12
huruf j UU Parpol dan penjelasannya, setidaknya dapat dipahami bahwa
keberadaan OSPP dapat berasal dari 2 (dua) cara, yaitu: (a) pembentukan OSPP
melalui pembentukan oleh partai politik; dan/atau (b) pemilikan OSPP melalui
pernyataan diri oleh suatu entitas sebagai sayap partai politik. Cara kedua
menimbulkan problematika tersendiri, khususnya terkait kejelasan entitas
sebelum akhirnya diakui sebagai OSPP dalam AD dan ART partai politik. Oleh
karena itu, diperlukan suatu pengaturan sui generis yang menjadi rujukan lengkap
bagi OSPP.

2.

Implikasi pengaturan kelembagaan OSPP terhadap fungsi partai politik adalah
menimbulkan keterbatasan OSPP untuk berkontribusi terhadap fungsi partai
politik yang diatur dalam UU Parpol. Dengan demikian, sebenarnya dengan
keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan OSPP menjadikan keberadaan OSPP
menjadi kontraproduktif atau tidak memberikan makna pada perwujudan fungsi
partai politik.
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Abstrak
Artikel ini membahas tentang keberadaan partai politik dan organisasi sayap partai. Dalam
artikel ini juga dijelaskan hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap partai
politik, bahwa organisasi sayap partai merupakan organisasi komplementer yang melekat
pada partai politik. Di Indonesia, secara normative, keberadaan organisasi sayap partai
politik telah diakui dalam UU Partai Politik. Secara spesifik, organisasi sayap partai diatur
secara internal dalam AD/ART partai. Dalam perspektif konstitutional, keberadaaan
organisasi partai politik adalah sejalan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi. Artikel ini mempunyai dua
isu hukum yang akan dibahas, yaitu tentang fungsi utama keberadaan organisasi sayap bagi
partai politik di Indonesia dan pengaturan organisasi sayap partai dengan partai politik dalam
sistem kepartaian di Indonesia. Untuk menganalisa kedua isu hukum tersebut, digunakan
pendekatan normatif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan partai politik. Analisa dalam artikel ini menunjukkan bahwa organisasi sayap partai
di Indonesia merupakan organisasi komplementer partai politik dan secara organisasi
mempunyai hubungan reciprocity dengan partai politik. Fungsi organisasi sayap secara
umum adalah untuk menunjang fungsi utama partai politik, sehingga dalam prakteknya,
pengaturan mengenai organisasi sayap partai menjadi relatif diatur secara internal.
Kata Kunci: partai politik, organisasi sayap partai, komplementer, demokrasi di Indonesia
Abstract
This article is discussing the existence of political party and the interest group of the party.
On this article, the relation between the political party and the interest group is also being
discussed. The interest group as a complementary organization of the party is reciprocity
with the political party institutionally. In Indonesia, from the normative perspective, the
existence of the interest group of the party has been legally recognized on the Political Party
Law. Specifically, the interest groups of the party are internally managed on the political
party statute (AD/ART). From the constitutional perspective, the interest groups of the party
are based on the freedom of association and freedom of politics as it is guaranteed in the
Constitution. This article has two issues. The first issue is on the main function of the interest
group for the political party in Indonesia. The second issue is on the regulation for the interest
group of the party in the sistem of political party in Indonesia. To analyse the two issues,
this article uses normative approach. The normative approach will be conducted by
reviewing the Laws on specific issue of political party. The issues will also be analysed by
reading the political party statute. In the implementation, the regulation of interest groups of
the party are still relatively based on the political party internally.
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I. Pendahuluan
Partai politik mempunyai peran kunci dalam sistem politik di sebuah Negara. Partai politik
setidaknya berfungsi dan bertugas dalam kehidupan demokratis di sebuah Negara
sebagaimana berikut ini:
“1. Soliciting and articulating public policy priorities and civiv needs and problems as
identified by members and supporters, 2. Socializing and educating voters and citizens in
the functioning of the political and electoral system and the generation of general political
values, 3. Balancing opposing demands and converting them into general policies,
activating and mobilizing citizens into participating in political decisions and transforming
their opinions into viable policy options, channeling public opinion from citizens to
government, recruiting and training candidates for public office.”202
Dalam sistem politik, partai politik merupakan subyek dan menentukan dalam sistem politik.
Sehingga dalam konsekuensinya, partai politik dituntut untuk mampu menjalankan aktivitas
dan fungsinya untuk tetap bergeraknya sistem politik di sebuah Negara. Hal ini mengingat
Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambulan
keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi
kenegaraan203. Dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, merupakan hal yang tidak
mungkin bagi partai politik untuk menglaksanakan sendiri tujuan dan fungsinya. Selain
organisasional internal partai politik, diperlukan elemen-elemen yang membantu fungsi dan
tujuan partai politik. Di Indonesia, landasan hukum Organisasi sayap partai politik diatur
dalam pasal 12 UU Partai Politik. Dalam Pasal 12 huruf j, disebutkan bahwa partai politik
berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Lebih lanjut dalam
penjelasan Pasal 12 huruf j UU Partai Politik memberikan ruang lingkup bahwa organisasi
sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri
sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik. Dalam
konteks ini, organisasi sayap partai di Indonesia menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik adalah didirikan oleh partai politik atau organisasi sayap tersebut telah ada dan
202

Subhas B Naik, Political Party-Interest Group RELATIONSHIP: A Study in Uttar Kannada Districht
Karnataka State, IOSR Journal of Humnities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 21 Issue 10, October
2016, hlm. 13-19, hlm. 14 (accessed online at www.iosrjournals.org)
203
Jimly Asshidiqqie, Dinamika Partai Politik, Jimly Assiddiqie, 2010, “Dinamika Parpol dan
Demokrasi”, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/dinamika_partai_politik_.doc., diakses pada 12
Maret 2019.
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

156

menyatakan diri sebagai sayap partai politik. Pendirian dan/atau pernyataan diri sebagai
sayap partai politik tersebut disebutkan dalam AD dan ART partai politik. Organisasi sayap
merupakan organisasi dianggap penting keberadaannya untuk menunjang eksistensi partai
sekaligus menjalankan tugas dan fungsi partai yang menaunginya. Keberadaan partai politik
dan organisasi sayap politik adalah reciprocity. Partai politik memerlukan organisasi sayap
partai dalam menunjang fungsi dan tujuannya, sementara organisasi sayap partai
eksistensinya tergantung dari partai politik.
Di Negara-negara pada umumnya, organisasi sayap partai diidentifikasikan sebagai
kelompok berkepentingan (interest group). Secara keorganisasian politik, partai politik dan
organisasi sayap mempunyai kesamaan. Disebutkan setidaknya terdapat tiga kesamaan
antara partai politik dan organisasi sayap politik, yang pertama bahwa keduanya adalah
organisasi diluar sektor privat dan sektor public, berikutnya keduanya dipersepsikan mencari
dukungan politik untuk konstituen (constituency) maupun sebuah alasan, sedang yang ketiga
partai politik dan organisasi sayap, secara umum menyelenggarakan urusan oranisasional
dalam hal memobilisasi dukungan dan anggota, mencari simpati dan pengaruh politik untuk
kepentingan pemilihan, dan sebagaimana organisasi, keduanya berkepentingan menjaga
keberlangsungan hidup organisasi. 204 Isu hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah
keberadaan organisasi sayap partai beserta relasi dan pengaturannya dalam kerangka hukum
Indonesia, khususnya kerangka hukum kepartaian di Indonesia. Artikel ini juga akan
menekankan urgensi diaturnya secara lebih detail dan spesifik yang berkenaan dengan
organisasi sayap partai dalam UU Partai Politik mengingat pentiingnya fungsi organisasi
sayap partai sebagai penunjang dari partai politik. Terlebih karena selama ini, organisasi
partai politik umumnya diatur secara internal sehingga pengaturannya relative berbeda
antara satu partai dengan yang lain. Dalam mendeskripsikan isu hukum, artikel ini juga akan
sekilas membahas praktek dinegara lain.
II. Pembahasan
A. Organisasi sayap partai di Indonesia
Di Amerika Serikat, partai politik dan interest group mempunyai tujuan yang berbeda tetatpi
akan membawa implikasi penting terhadap hubungan keduanya, interest group
diidentifikasikan sebagai pihak pemaksimal kebijakan, sementara partai politik sebagai
204

Bert Fraussen and Darren R Halpin, Political Parties and Interest Organizations at the Crossroads:
Perspectives on the Transformation of Political Organizations, Political Studies Review, 2016, hlm. 1 – 13.
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

157

pemaksimal pemenangan jumlah kursi di Konggres.205 Partai politik dan interest group in
Amerika Serikat disebutkan mempunyai hubungan yang dekat satu sama lain dimana
keduanya merupakan tipe asosiasi politik yang mencari penengah dalam hubungaan antara
warga Negara dan pemerintah.206 Pada umumnya keberadaan interest group menjadi sangat
penting untuk menunjang kinerja partai politik terutama dalam menjaring simpatisan dan
konstituen partai. Secara khusus, antara partai politik dan organisasi sayap politik di
Indonesia juga terdapat hubungan timbal balik (reciprocity). Keberadaan organisasi sayap
partai politik adalah tergantung dan melekat inherent dengan partai politik sementara dalam
eksistensinya menjadi sebaliknya bahwa partai politik tergantung dari organisasi sayap
partai. Ketergantungan partai politik terhadap organisasi sayap partai diantaranya adalah
dalam aspek eksistensi keberadaan, beberapa aktivitas partai yang mempunyai dampak pada
elektabilitas partai politik, image partai politik, kader-kader potential partai politik,
penjaringan dan perwujudan aspirasi konstituen partai politik dan aspek lain yang
berhubungan dengan eksistensi dan kelembagaan partai politik. Di Indonesia, partai-partai
politik pada umumnya mempunyai organisasi sayap partai yang sangat berkontribusi jumlah
konstituen dan pemenangan. Selain itu, organisasi-organisasi sayap partai tersebut umumnya
membidik kalangan tertentu dan menjadi jembatan aspirasi probelmatika yang dihadapi
rakyat pada kalangan tertentu disamping juga kader terbaik organisasi sayap partai ddiberi
keseempatan partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. 207
Berikut ini daftar beberapa partai politik di Indonesia yang mempunyai organisasi sayap:
Partai

Organisasi sayap partai

Demokrat

forum komunikasi pendiri dan deklarator partai democrat,
barisan massa democrat, insan muda democrat Indonesia,
kader muda democrat, komite nasional pemuda democrat,
angkata muda democrat, DPP Perempuan democrat RI, DPP
gerakan penegak Pancasila Demokrat, Angkatan muda
Demokrat Indonesia., Bintang Mercy Indonesia.
Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin, Taruna Merah
Putih

PDIP
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Gerindra

PKB
PPP

Golkar

ormas satria, gerakan kristiani Indonesia Raya (Gekira), Pusat
Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria), Tunas Indonesia
Raya (Tidar)
Garda Bangsa, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, Perempuan
Bangsa
angkatan muda Kaabah, Gerakan Pemuda Kaabah, Generasi
Muda Pembanguanan Indonesia, Persaudaraan muslim
seluruh Indonesia, Hamka Darwis, Laskar Hizbullah, Barisan
muda Kaabah, tentara langit yang merupakan organisasi
sayap militan.
sentra organisasi karyawan seluruh Indonesia, gerakan
karyawan Republik Indonesia, Badan Pembina Potensi
Karya, Koperasi Simpan Gotong Royong, Musyawarah
Kekeluargaan Gotong Royong, Pemuda Pancasila, Ikatan
Pemuda Karya, KNPI, AMPI.

PKS

gema keadilan, garuda keadilan

PAN

Perempuan Amanat Nasional, Barisan Muda PAN, PARRA
Indonesia, Garda Muda Nasional

Nasdem

Garda Pemuda NasDem, badan advokasi hukum NasDem,
Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa NasDem,
Persatuan Petani Nasional Demokrat
Perempuan HANURA, Buruh Hanura, Satria Hanura,
Lembaga Komitmen tim Rakyat, OStra Hanura, Gerakan
Muda Hanura, Gerakan Muda Nurani Rakyat, Srikandi
Hanura

Hanura

B. Tantangan yang dihadapi Partai dan peran Organisasi Sayap
Organisasi sayap partai di Indonesia dalam pengalaman di Indonesia tidak hanya
berkontribusi dalam pencapaian suara pemenangan kader dari parpol yang diusung dalam
pemilihan anggota dewan, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden, tetapi secara
umum, organisasi sayap partai juga berkontribusi dalam gerakan-gerakan social
kemasyarakatan dan aktivitas-aktivitas lainnya.
Di beberapa Negara Eropa, interest group mempunyai peran yang cukup signifikan dalam
pembuatan kebijakan. Di dalam sebuah riset, interest group merupakan alat penting tidak
hanya untuk partai politik tetapi juga untuk seluruh masyarakat dalam sebuah proses
perumusan kebijakan umum. Interest group disebutkan dapat menuangkan sebuah
kesempatan efektif untuk berpartisipasi secara terorganisir, lebih solid dan efisien untuk
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proses pengambilan keputusan pada sebuah kebijakan publik. 208 Partisipasi tersebut dapat
dilakukan melalui pengaruh yang dimiliki oleh interest group yang akan berdampak pada
kebijakan pemerintah melalui birokrasi, politisi, pemerintah, dan masyarakat secara luas. 209
Lobi pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung. Secara langsung dapat dicerminkan dengan mempresentasikan riset atau informasi
teknis, partisipasi dalam proses draf-legislasi, melalui institusi pemerintahan untuk
menyampaikan pemikiran-pemikiran, melakukan lobi-lobi dan pengaruh-pengaruh kepada
masyarakat, mendukung kandidat dalam kontestasi politik, sementara pengaruh tidak
langsung dapat berupa keterlibatan langsung dalam demonstrasi-demonstrasi yang diadakan,
penyelenggaraan kampanye, pengaruh melalui media massa, memobilisasi massa, dan
mengusahakan dukungan untuk kandidat yang berasal dari partai politik terafiliasi. 210 Di
beberapa Negara berkembang, keberadaan interest group menjadi alat untuk mengukur
berbagai macam tipe perubahan sosial dan politik. 211 Di Philippina, partisipasi politik
generasi kaum muda disebutkan banyak dilakukan melalui organisasi sayap partai yang
umumnya bertujuan untuk memonitor politisi dalam pemenangan di pemilu sebagaimana
juga mengidentifikasi bentuk kecurangan dalam pemilu, dan mendapatkan akses untuk
mendeterminasi kandidat dalam pemilu mempunyai kapasitas yang baik. 212 Di Indonesia,
organisasi sayap partai pada umumnya lebih banyak ditujukan untuk merepresentasikan
kaum muda dan wanita dengan target pemilih pada level kaum muda dan wanita.
Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi sayap partai merupakan derivasi dari
tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partai politik. Hal ini merupakan sebuah
konsekuensi bahwa organisasi sayap partai melekat inherent kepada partai politik. Secara
umum, partai politik memegang kunci dari proses demokrasi dan penyelenggaraan Negara
di Indonesia. Dalam konteks ini, partai politik menghadapi banyak tantangan dari berbagai
aspek. Tantangan yang sangat crucial yang dihadapi partai politik adalah tantangan
keberlangusngan eksistensi politik sebuah partai politik (political survival). Dalam konteks
208
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teori klasik, fungsi utama partai politik adalah fungsi perwakilan. Dalam menjalankan fungsi
ini, tantangan yang dihadapi partai politik adalah bahwa partai politik harus mampu
menunjukkan keberwakilan dari segala level masyarakat yang meliputi segala kalangan
dengan segala kondisinya. Dalam konteks yang sama, partai politik harus dapat
mempresentasikan keberwakilan segala kepentingan semua kalangan dengan berbagai
kondisinya. Setidaknya terdapat empat tantangan kunci yang dihadapi partai politik, yaitu
menyampaikan solusi yang ditujukan pada multi aspek tantangan, mengembalikan rasa
inklusi, merespon populism, adaptasi terhadap cara baru interaksi dengan anggota partai dan
pemilih. 213 Tantangan lain yang penting untuk dihadapi partai politik adalah tantangan
terkait dengan mensosialisasikan visi politik partai yang didalamnya terdapat pilihan nyata,
selain juga partai politik harus mampu untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang
membuat pemilih mengerti dan paham secara keseluruhan visi dan misi ppolitik dari partai
politik. Dalam hal ini, partai politik memerlukan organisasi jembatan yang mampu
menjembatani antara visi-misi partai politik kepada masyarakat dalam berbagai level.
Kerangka demokrasi langsung di Indonesia memerlukan upaya partai politik untuk
mempertahankan image partai agar kepercayaan masyarakat terhadap partai tetap terjaga.
Bagi partai, hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh partai. Dalam upayanya, partai
membutuhkan elemen-elemen lain untuk menjaga image dan kepercayaan masyarakat.
Organisasi sayap partai salah satunya mempunyai fungsi untuk mengupayakan agar image
dan kepercayaan masyarakat terjaga. International IDEA menyebutkan:
“Trust in parties erodes when there is evidence of corruption, a failure in the delivery
services, the mergence of anti-establihment rhetoric, or lack of inclusion and responsiveness
to citizen demands. It can also reflect a more sophisticated and critical way of thinking
among citizens, and thus represent a positive incentive to reform.”214
Di Indonesia, tantangan yang sangat potensial adalah terkait bahwa praktek korupsi yang
menjadi epidemic nasional. Korupsi memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap eksistensi
partai politik. Pengalaman di Indonesia membuktikan bahwa setiap terjadi keterlibatan
anggota partai dalam kasus korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Hal ini pada
akhirnya mempengaruhi eksistensi dan image partai. Sehingga partai politik dan elemen
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pendukungnya termasuk organisasi sayap harus serta merta membantu memulihkan
kepercayaan rakyat.
Dalam mengakomodir dan memenuhi semua kepentingan dari berbagai kelompok
masyarakat, partai politik tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga untuk hal tersebut
partai politik memerlukan keberadaan organisasi sayap partai sebagai kepanjangan tangan
dari partai politik. Dalam konteks ini, organisasi sayap partai merupakan complementary
organization (organisasi pelengkap) partai yang berfungsi untuk melengkapi fungsi partai
politik dalam memediasi segala kepentingan yang berbeda dan memikirkan visi yang
koheren. Organisasi sayap partai tidak hanya mengadvokasi kepentingan-kepentingan
tersebut dalam pemilu, tetapi juga dalam aktifitas institusi legislative. Keberadaan organisasi
sayap partai lebih merepresentasikan pada kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.
Dalam berbagai aspek bidang kehidupan, partai politik tidak dapat mengandalkan sendiri
organisasinya untuk menggali aspirasi langsung, organisasi sayap partai dalam hal ini
muncul sebagai organisasi yang mendeterminasi kepentingan kelompok-kelompok yang ada
dalam level-level yang berbeda di masyarakat, menjembatani dan memengkompromikan
kepentingan-kepentingan yang berbeda dimasyarakat, interaksi dan mengkomunikasikan
visi partai politik sehingga partai politik tetap mendapat kepercayaan masyrakat.
C. Pengaturan organisasi sayap dalam sistem hukum di Indonesia dan pengaturan
internal partai
Secara konstitutional organisasi sayap partai menyadarkan pada basis Pasal 28 UUD NRI,
yaitu dalam rangka kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya hal ini adalah
bagian dari dianutnya kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Saat ini, pengaturan hukum

mengenai organisasi sayap politik dipandang berbeda dengan organisasi masyarakat pada
umumnya yang berada diranah UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.
Organisasi sayap politik dikarakteristikkan berbeda dengan organisasi masyarakat lain yang
keberadaannya diatur dalam UU Ormas karena organisasi sayap partai mempunyai kegiatan
yang diperkecualikan dalam Pasal 52, yaitu larangan untuk melakukan kegiatan politik dan
kegiatan menggalang dana dari masyarakat Indonesia. Sebagaimana diuraikan, organisasi
sayap partai sebagai organisasi komplementer partai politik bertujuan untuk mendukung
fungsi dan kegiatan partai politik sehingga dalam konteksnya organisasi masyarakat
aktivitas utamanya akan dominan bersinggungan dengan aktivitas politik termasuk kegiatan
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penggalangan dana dari masyarakat untuk tujuan kampanye politik, mendukung pencalonan
oleh partai politik dan sejenisnya.
Pasal 12 huruf j UU Partai Politik yang menyebutkan pembentukan dan kepemilikan
organisasi sayap partai politik sebagai hak partai politik, mengimpresikan bahwa keberadaan
oraganisasi sayap partai politik melekat pada partai politik. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf
j UU Partai Politik menyebutkan bahwa organisasi sayap partai politik pendiriannya dapat
dibentuk secara langsung atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik. Pendirian
organisasi sayap partai politik tersebut harus disebutkan dalam AD/ART masing-masing
partai politik. Sehingga menurut ketentuan ini, organisasi sayap partai politik merupakan
organisasi yang melekat pada partai politik. Sehingga karakter keorganisasiannya tidak sama
dengan karakter keorganisasian, organisasi yang diatur dalam UU Ormas. Dalam konteks
yang demikian, pengaturan yang lebih spesifik dan detail berkenaan dengan organisasi sayap
partai politik perlu diatur dalam UU Partai Politik. Pengaturan yang demikian adalah relevan
mengingat keberdaaan organisasi sayap partai politik adalah dalam rangka mendukung
fungsi dan tujuan partai politik dalam aktivitas politik dan aktivitas-aktivitas lainnya.
Sebagaimana organisasi, maka organisasi sayap partai politik seharusnya berbentuk badan
hukum. Hal ini untuk mempermudah pertanggungjawaban hukum aktivitas-aktivitas politik
dan aktivitas organisasional lainnya. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum
diperlukan karena organisasi sayap partai politik mempunyai aktivitas penting dalam hal
mendukung penggalangan dana partai politik dan aktivitas-aktivitas politik lainnya.
Pengaturan organisasi sayap di internal partai politik biasanya dicantumkan dalam AD/ART
Partai politik. Beberapa partai politik besar telah mengatur detail organisasi sayap partai
dalam AD/ART nya. Tetapi, pengaturan tersebut masih relative berdasarkan selera dan
kebijakan internal partai. Beberapa partai belum mengatur organisasi sayap partai dan belum
menyebutkannya dalam AD/ART.
Dalam AD/ART Partai Demokrat, organisasi sayap partai disebutkan hanya sebatas akan
diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi partai. Pasal 97 AD/ART Partai Demokrat
mengakui bahwa organisasi sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai
pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat
basis dukungan partai. 215 Dalam konteks tersebut, organisasi sayap partai yang melekat pada
partai politik secara jelas ditujukan untuk tujuan kaderisasi, pelaksanaan kebijakan partai
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untuk tujuan pemenuhan kebutuhan strategis, dan penguatan basis dukungan partai.
Kegiatan-kegiatan tersebut kesemuanya adalah kegiatan politik yang juga merupakan
kegiatan partai politik. Sementara itu, AD/ART Partai Demokrat meneybutkan bahwa
mekanisme dan tata cara pembentukan dan penetapan organisasi sayap partai diatur lebih
lanjut dalam peraturan organisasi. Sebagaimana partai Demokrat, partai Golkar sebagai
salah satu partai politik besar di Indonesia dalam AD nya menyebutkan secara eksplisit
dalam Pasal 25. Disebutkan bahwa organisasi sayap partai Golkar adalah wadah perjuangan
sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis,
dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. 216 Dalam konteks ini, organisasi sayap
partai Golkar berfungsi sebagai organisasi pelaksana kebijakan partai untuk pemenuhan
kebutuhan strategis dan fungsi penguatan basis dukungan partai. Sehingga jelas bahwa
organisasi sayap partai Golkar dalam aktivitas sehari-harinya bertujuan politik sebagaimana
sesuai dengan tujuan partai Golkar. Lebih lanjut diatur dalam AD Partai Golkar bahwa
pembentukan organisasi sayap partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan
oleh Rapat Pimpinan Nasional. Selanjutnya komitmen kerjasama Partai Golkar dengan
organisasi sayap partai dituangkan dalam Pasal 28 AD Partai Golkar. Disebutkan dalam
Pasal 28 ayat 1 AD Partai Golkar bahwa Partai Golkar menjalin kerjsama dengan organisasi
kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi
pendiri. Dalam konteks ini, secara implisit AD Partai Golkar menyebutkan bahwa fungsi
organisasi sayapnya sebagai sumber kaderisasi dan pendirikannya oleh Partai Golkar sebagai
partai pendirinya. Disebutkan pula bahwa organisasi kemasyarakatan termasuk lembagalembaga yang berdiri berdasarkan kerjasama untuk menyalurkan aspirasi partai Golkar
diakui juga sebagai organisasi sayap partai golkar.217 Lebih lanjut, organisasi sayap partai
Golkar diatur dalam ART Pasal 21. Disebutkan bahwa organisasi sayap partai Golkar
dibentuk di setiap tingkatan Partai.218 Partai GolKar memiliki Organisasi Sayap Perempuan,
yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda
yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi
Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai. 219 Partai Golkar mengatur
lebih lanjut susunan organisasional organisasi sayap partai Golkar dalam ART nya.
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Disebutkan bahwa ditiap tingkatan organisasi, organisasi sayap partai Golkar memiliki
struktur organisasi dan kewenagan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi
sesuai bidang/kelompok strategisnya yang dalam pelakasanaanya dipertanggungjawabkan
pada Dewan pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 220 Dalam konteks ini jelas bahwa kegiatan
organisasi sayap partai Golkar mempunyai relevansi langsung dengan Partai Golkar karena
segala kegiatan yang dilakukan pertanggungjawabannya pada DPP Golkar. Sementara itu,
kepengurusan organisasi sayap Partai Golkar ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai
tingkatannya, termasuk juga bahwa Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap Partai
Golkar adalah dijabat oleh wakil ketua terkait dengan DPP. 221 Sebagaimana Partai
Demokrat, organisasi sayap partai Golkar diatur lebih detail dalam peraturan organisasi
partai. AD Partai Gerindra dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa pendirian organisasi sayap
dilakukan oleh Dewan pimpinan pusat partai ditingkat pusat yang keberadaannya sebagai
sumber anggota atas persetujuan ketua dewan Pembina. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Partai
Gerindra hanya mengakui sah organisasi sayap partai Gerindra yang pendiriannya
berdasarkan Surat Keputusan dewan pimpinan pusat atas persetujuan ketua dewan Pembina.
Dalam ART Partai Gerindra, Pasal 23 menyebutkan bahwa keberadaan organisasi sayap
partai Gerindra adalah sebagai pendukung partai untuk membantu perjuangan partai melalui
pelaksanaan program partai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ART
Partai Gerindra juga menegaskan bahwa kebijakan organisasi sayap harus berdasarkan
kebijakan partai Gerindra. Sehingga secara organisatori, organisasi sayap partai Gerindra
melekat pada partai. Partai Gerindra juga memberikan hak kepada organisasi sayap untuk
mengajukan satu orang pengurusnya menjadi pengurus partai atau dewan penasehat partai
dan hak untuk mengajukan anggotanya mengikuti pendidikan dan latihan kader. Dalam AD
Partai PDIP, organisasi sayap partai PDIP disebutkan dalam Pasal 54 yang diidentifikasikan
sebagai salah satu komunitas juang partai. Dalam hal ini organisasi sayap PDIP disebutkan
mempunyai tugas utama dalam melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis
komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih diluar basis partai. Menurut ketentuan
tersebut, organisasi sayap mempunyai fungsi utama untuk organisir rakyat dan
penggalangan pemilih.
III. Kesimpulan: Urgensi Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia
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Organisasi sayap partai merupakan organisasi komplementer/pelengkap keberadaan dan
eksistensi partai politik. Organisasi sayap partai merupakan organisasi komplementer partai
politik di Indonesia. Dalam konteks ini, organisasi sayap partai politik menjalankan aktifitasaktifitas politik yang menunjang fungsi dan tujuan partai politik. Keberadaan organisasi
sayap partai politik adalah tergantung dari partai politik karena pendiriannya yang didirikan
oleh partai politik dan ruang lingkup organisasinya diatura dalam AD/ART Partai Politik
yang menaunginya. Organisasi sayap partai menjadi salah satu kunci untuk partai politik
dalam mengahadapi tantangan-tantangan partai politik, salah satunya tantangan political
survival. Fungsi penting organisasi sayap partai beberapa diantaranya adalah membantu
partai politik dalam mendeterminasi kepentingan-kepentingan masyarakat di segala
tingkatan dan kondisinya, mengkompromikan kepentingan-kepentingan berbeda baik yang
ada dalam masyarakat maupun dalam institusi legislative. Di Indonesia, organisasi sayap
politik lebih banyak terdiri dari elemen-elemen keberwakilan kalangan-kalangan tertentu,
misalnya kalangan muda dan perempuan. Mengingat pentingnya fungsi organisasi sayap
politik, diperlukan pengaturan yang lebih detail dan spesifik dalam UU Partai Politik. Hal
ini dikarenakan bahwa secara organisasional, keberadaan organisasi sayap partai politik
adalah melekat pada partai politik. Organisasi sayap partai merupakan bagian dari partai
politik dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuan paratai politik. Sehingga secara khas,
organisasi partai politik mempunyai aktifitas-aktifitas politik sebagaimana partai politik
yang menauinginya. Pengaturan tersebut diantaranya meliputi bentuk hukum organisasi
sayap partai, pengaturan internal (manajemen dan aktivitasnya) secara institusional, batasanbatasan dan framework panita terkait dengan segala isu yang ada di dalam Negara. Indonesia
telah mengatur yang dalam hal ini mengakui keberadaan hukum organisasi sayap partai
dalam UU Partai Politik. Tetapi, aturan lebih detal dan spesifik berkenaan dengan organisasi
sayap partai menjadi ranah internal partai karena pengaturan pendirian dan kegiatannya ada
dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai. Sehingga pengaturan teknis organisasi
sayap partai tergantung pada internal partai politik. Beberapa partai politik belum mengatur
organisasi sayap partai dalam AD/ART maupun peraturan partainya.
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DESAIN PENATAAN DAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP
PARTAI POLITIK BERBASIS PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF
Oleh: Dr. Sirajuddin, SH., MH
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univeritas Widyagama Malang
Jl. Borobudur 35 Kota Malang
Email: sirajuddinegalita@gmail.com
Abstrak
Partai politik adalah keniscayaan bagi negara hukum yang demokratis. Kondisi partai politik
yang carut marut hendaknya tidak menyurutkan langkah untuk melakukan pembenahan
secara berkelanjutan. Organisasi sayap partai politik (OSP) yang kondisinya setali tiga uang
dengan organisasi partai induknya hendaknya tetap didedikasikan untuk memperkuat cetak
biru ideologi partai dan penguatan pengkaderan berjenjang dan sistematis. Arah penataan
dan pengaturan organisasi sayap partai dalam perspektif penguatan demokrasi deliberatif
adalah menjadikan OSP sebagai penguatan diskurusus ruang publik sekaligus ‘kawah
candradimuka’ bagi kader partai serta media membumikan ideologi partai politik Gagasan
ideal bahwa partai sebagai tempat pendidikan, tempat untuk mendidik orang, dan bukan
hanya suatu wadah yang semata-mata untuk mencari kekuasaan patut menjadi contoh bagi
kita semua dalam membangun sebuah partai politik yang ideal adalah gagasan yang harus
senantiasa diusung.
Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai politik, dan demokrasi deliberatif
Abstract
Political party is a necessity for a democratic law state. The messy condition of the political
party should not discourage any sustainable efforts for improving it. A political party wing
organization possessing some similar condition with its mother organization should still be
dedicated to reinforce the blue print of its party ideology and its systematic and staged
cadrerization. The direction of arrangement of the party wing organization in the
perspective of a deliberative democracy reinforcement is the make the party wing
organization as a public space discourse and also as a “training place’ for the political
cadres and also a “medium” for implanting its political party ideology. An ideal idea that a
party as a place for education, for educating people, instead of merely looking for power
may be taken as a model for all of us in building an ideal political party and this idea should
always be taken into account when establishing a political party.
Keywords: Political party wing organization, deliberative democracy
Pendahuluan
Kehadiran partai politik dalam sebuah negara hukum yang demokratis telah menjadi
sebuah keniscayaan. Partai politik dibentuk secara sengaja untuk merebut kekuasaan dalam
Negara, dan pemilihan umum menjadi arena bagi partai politik guna mendapatkan
kepercayaan warga pemilih.
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Ironisnya, partai politik di Indonesia lebih sibuk dengan urusan internalnya sendiri,
bahkan terseret dalam arus pusaran konflik yang seakan tak berkesudahan konflik internal
yang kerap menimpa partai politik di Indonesia selalu berujung pada perpecahan para
elitenya. Cara elite parpol menafsirkan platform dan kebijakan parpol atas isu-isu tertentu
sangat berpengaruh dalam membentuk pragmatisme politik yang berpotensi merusak
soliditas partai politik.
Ramlan Surbakti menyatakan bahwa Ideologi yang dimiliki oleh masing-masing
partai politik belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang riil dan konkret.
Umumnya partai-partai politik yang ada masih berpaku pada ideologi mereka anut yang
masih abstrak tersebut, dan ideologi yang mereka miliki belum sampai diturunkan dalam
wujud konkret dalam bentuk cetak biru (platform) berupa program dan kebijakan-kebijakan
yang riil. Bila pun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan, hal itu masih tetap
bersifat umum. Karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah
kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan di antara partai politik itu baru
tampak secara simbolis. Untuk meningkatkan pelembagaan partai politik dari segi identitas
nilai partai perlu dirumuskan platform partai yang dikomunikasikan secara terus-menerus.222
Persoalan lain yang juga muncul umumnya pada partai-partai politik saat ini adalah
kurang melembaganya proses rekrutmen anggota. Pola seleksi, penjenjangan, dan
pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai. Memang ada
beberapa partai politik sudah melakukan cukup baik, namun sebagian partai politik yang lain
belum melakukan secara melembaga. Fenomena munculnya “kader instan”, ketidaksiapan
parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan
bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematik dan
berkelanjutan. 223
Secara jujur harus diakui bahwa elite parpol sering kali menempatkan kekuasaan
sebagai tujuan utama berpolitik dan menjadikan parpol sebagai kendaraan untuk mengejar
kekuasaan. Para politisi abai, hadirnya parpol dalam sebuah sistem politik dilandasi oleh
tujuan dan agenda politik yang ingin dicapai melalui perebutan kekuasaan. Dalam konteks
ini, kekuasaan hanya sebagai sarana dan instrumen untuk mewujudkan cita-cita politik.
222

Lihat Ramlan Surbakti, “Tingkat Pelembagaan Partai Politik”, Kompas, 6 Januari 2003.
Fenomena “keder instant” ini banyak diberitakan diberbagai media massa dengan beragam
tanggapan, seperti di Kompas, Media Indonesia, dan Koran Tempo. Lihat Lili Romli, 2011. “Reformasi Partai
Politikdan Sistem Kepartaian di Indonesia” Artikel dalam Jurnal POLITICA, Vol. 2, No. 2, November 2011,
hlm. 199 - 220
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Untuk merebut dan maraup suara pemilih pada pelaksanaan Pemilu, khusus suara
pemilih Muslim seringkali partai politik di Indonesia buru-buru mendirikan organisasi
Islam. 224 Namun demikian, keberadaan organisasi sayap parpol (selanjutnya disebut OSP)
seringkali digunakan secara pribadi oleh pengurus partai politik yang hendak mencalonkan
diri sebagai anggota legislatif dan pimpinan eksekutif. Penelitian Ahmad Asroni dkk
misalnya menemukan bahwa dakwah yang dilakukan organisasi sayap parpol dilakukan
dengan setengah hati. Kegiatan-kegiatan mereka tampak semarak hanya menjelang Pemilu.
Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi utama organisasi Islam sayap parpol hanya untuk
membentuk pencitraan guna meraih simpati umat Islam. 225
Dalam konteks yang ideal, bukankah Bung Hatta pernah mengatakan, “partai tak
seharusnya bergantung pada agitasi, tapi pada pencarian kader yang kuat.” Agitasi dapat
membangkitkan kegembiraan setiap orang, tetapi tidak membentuk pikiran orang. 226
Kebutuhan agar partai menjadi proses belajar, belajar cara memerintah, belajar cara
memimpin, dan belajar cara melayani orang, meniscayakan sebuah inovasi bagi setiap orang
yang mendedikasikan hidupnya pada jalur politik untuk mengelola partai dengan cara-cara
yang baik. Partai tentunya dapat menjadi sebuah wadah bagi ide atau gagasan untuk
membangun ke-Indonesiaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih
baik. Gagasan ideal bahwa partai sebagai tempat pendidikan, tempat untuk mendidik orang
(kaderisasi), dan bukan hanya suatu wadah yang semata-mata untuk mencari kekuasaan
patut menjadi contoh bagi kita semua dalam membangun sebuah partai politik yang ideal.
Beranjak dari latar belakang tersebut diatas, maka makalah ini fokus untuk menjawab
2 (dua) permasalahan, yakni (1) Bagaimana eksistensi dan problematika yang ada dalam
organisasi sayap partai politik di Indonesia?; dan (2) Bagaimanakah Desain Penataan dan
Pengaturan organisasi sayap partai politik dalam perspektif penguatan demokrasi deliberatif
di Indonesia?

224

Dua dari sekian banyak partai politik yang mendirikan organisasi Islam sayap partai politik (parpol)
adalah Partai Golkar dengan mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan Pengajian Al-Hidayah serta
PDI-P dengan membentuk Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Lihat Ahmad Asroni dkk, 2013. “Dakwah
dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta”
Artikel dalam Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, hlm. 27-50
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Syamsuddin Haris dkk, 2016. Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia,
Jakarta: Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi
Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(P2Politik LIPI) Jakarta, November 2016
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Pembahasan
Organisasi Sayap Partai Politik (OSP): Eksistensi & Problematika
Eksistensi OSP dan problematika yang melingkupinya tidak bisa dilepaskan dari
eksistensi dan problematika partai politik, sehingga penulis merasa perlu menelusuri dan
mendiskripsikan eksistensi Partai politik dalam dinamika katatanegaraan Indonesia.
Dari sisi terminologis, istilah “partai” membawa gagasan tentang bagian (part).
Istilah part masuk ke dalam bahasa Perancis partager, yang artinya membagi-bagi, dan
masuk dalam bahasa Inggris “partaking” (mengadakan kemitraan dan partisipasi). 227Partai
politik oleh para ahli didefinisikan secara beragam. Carl J. Friedrich mengartikan partai
politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut
atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan
penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil
maupun materiil. 228
Miriam Budiarjo229 secara umum mendefiniskan partai politik sebagai suatu
kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan
cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
Partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihata keutuhan NKRI
berdasarkan Pancasila & Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Dari berbagai definisi yang ada, Sigit Pamungkas merumuskan beberapa unsur
penting dari partai politik, antara lain: pertama, partai politik merupakan sebuah organisasi.
Sebagai sebuah organisasi tentu saja partai tunduk pada aturan main dan manajemen sebuah
organisasi; Kedua, partai politik merupakan instrumen perjuangan atas sebuah nilai yang
mengikat kolektivitas organisasi; ketiga, perjuangan partai adalah melalui struktur

227

Sigit Pamungkas, 2011. Partai Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Yogyakarta: Institute for
Democracy and Welfarism, hlm. 9
228
Pendapat Carl J. Frederich dikutip oleh Miriam Budiarjo, 2008. Dasar dasar Ilmu Politik (Edisi
Revisi), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 404
229
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kekuasaan, sehingga partai sesungguhnya adalah beorientasi kekuasaan, yaitu untuk
mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan; keempat, intrumen untuk
meraih kekuasaan adalah melalui arena pemilu. 230
Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa tujuan
Parpol adalah: (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; dan (c) Membangun etika
dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaaan partai politik di Indonesia, sebenarnya bisa dilacak sejak sebelum
kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaan ini, terdapat beberapa tahapan yang dapat diamati
Pertama, partai adalah kelanjutan dari gerakan dan sekaligus terjemahan dari rasa
nasionalisme dan rasa kebangsaan yang berkembang pada waktu itu. Pada awalnya dibangun
gerakan yang berorientasi lokal, etnik, kemudian meluas dan mencakup seluruh bangsa. 231
Era reformasi menandai euphoria terhadap partai politik. Menurut Pamungkas,
terdapat dua momentum penting yang kemudian mengubah dan mempengaruhi dinamika
dan struktur kepartaian pada masa ini. Pertama, diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 1999
tentang Partai Politik. Kedua, adanya amandemen UUD 1945. Amandemen ini menjadi
kontribusi paling penting dari partai politik dalam menata dan mengarahkan konsolidasi
demokrasi di Indonesia. Dua hal tersebut kemudian menjadi semacam milestone yang
mengubah dan membentuk struktur kepartaian dan dinamika politik yang saat ini ada. 232
Akibat dari UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menjadikan kepartaian
pada era reformasi dipenuhi oleh partai yang lahir dengan mengambil inspirasi kepartaian
pada masa pasca kemerdekaan, partai yang dikonstruksi ketika Orde Baru, dan partai-partai
baru yang tidak memiliki presiden historis sebelumnya. Hampir semua aliran ideologi dan
partai yang pernah hidup pada masa sebelumnya, kecuali komunis, hadir kembali dan
berkonsentrasi dengan partai-partai yang memang sama sekali baru. Sangat kecil penolakan
terhadap dibuangnya format politik ‘dua partai satu golkar’ dan diperkenalkannya sistem
multi partai. Tiba-tiba demokrasi multipartai seolah dilihat sebagai satu-satunya pilihan yang
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Sigit Pamungkas, partai…op. cit, hlm. 5-6
Daniel Dhakidae, 1999. “Partai partai politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam
patahan patahan Sejarah” dalam Kompas, 1999. Partai Partai Politik Indonesia, Jakarta; Kompas, hlm. 7
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berkalayakan. Menurut Bourchier keadaan ini ada miripnya dengan November 1945, masa
terakhir ketika partai politik tumbuh subur di Indonesia
Kemiripan itu adalah sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut; euphoria setelah
berhasil keluar dari suatu kurun panjang represi politik, banyaknya kepentingan politik yang
sodok-menyodok berebut posisi, dan tidak adanya otoritas politik yang punya kemauan
mencegah hal itu. Bahkan pandangan lain menempatkan kelahiran lebih dari seratus partai
politik dalam hitungan yang sangat singkat sebagai fenomena yang mengalahkan periode
awal berkembangnya partai politik pasca Maklumat Nomor X Wakil Presiden. 233
Hingga saat ini, secara jujur harus diakui bahwa fungsi dan peran ideal yang
seharusnya dilakukan oleh Parpol sebagaimana disebutkan diatas tidak berwujud sebagai
sebuah kenyataan, yang terlihat adalah partai politik larut dalam konflik internal. Konflik
internal dalam parpol hampir melanda semua partai yang meraup suara dalam Pemilu 1999.
Konflik ditubuh PBB berlangsung sejak Muktamar I PBB di Asrama Haji Pondok Gede
Jakarta Timur 28 April-1 Mei 2000, PAN Pasca Kongres Pertama di Yogyakarta pada
pertengahan Februari 2001 ditinggal 16 anggota Pengurus pusat yang dimotori Faisal H.
Basri, PKB dilanda kemelut internal Pasca Sidang Istimewa MPR akhir Juli 2000, PPP
dilanda Konflik pasca Mukernas II 13-14 Oktober 2001 yang kemudian melahirkan beberapa
Partai baru dan konflik ditubuh Golkar berlangsung konflik internal menyusul dugaan
terlibat Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tanjung dalam kasus dana nonbudgeter Bulog.
Bahkan

Konflik

terkini

yang

terjadi

(Partai Golkar dan Partai

Persatuan

Pembangunan) bukan fenomena baru dalam sejarah parpol di Indonesia. Sejarah mencatat,
konflik internal dan dinamika lain di kedua parpol itu melahirkan sejumlah parpol baru yang
mulai berkiprah sejak Pemilu 1999. Dalam perjalanannya, parpol-parpol baru itu ada yang
bubar, ada yang sempat bertahan dalam satu atau dua pemilu, ada juga yang bisa bertahan
sampai sekarang.
Nampaknya Perpecahan di tubuh partai yang kini marak juga dipengaruhi kondisi
internal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan partai tradisional, yang hanya
aktif dan memiliki orientasi berkompetisi dalam pemilu, yang mengandalkan ikatan perekat
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Cornelis Lay, 2006. Involusi Politik: Esai-esai Transisi Indonesia, Yogyakarta: PLOD UGM JIP,
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antara organisasi dan dukungan massa melalui kharisma ketokohan, serta yang
merepresentasikan diri sebagai partai aliran.
Segelintir elit selalu berkuasa dalam partai. Sebagaimana terlihat partai-partai besar
sama-sama dikuasai orang kuat; Megawati (PDI-P), Prabowo (Gerindra), dan SBY
(Demokrat). Konstruksi besar dari kekuasaan dalam tiga partai tersebut tidak banyak
berbeda. Hanya saja, persepsi dan penerimaan public yang agak berlainan. 234
Kenyataan lain yang dapat kita saksikan adalah fungsi refresentasi juga dilakukan
oleh Parpol namun lebih berwujud sebagai ekspresi Parpol untuk mewakili kepentingan
orang-orang atau kelompok tertentu di dalam Parpol itu sendiri bahkan kepentingan pribadi
dari pengurus Parpol yang menjadi anggota parlemen. Pada titik ini nampak Parpol hanya
mewakili kepentingan pribadi dengan memanipulasi suara pemilih dan berpura-pura
mengatasnamakan rakyat.
Partai politik juga cukup intens dalam melakukan seleksi, pemilihan dan
pengangkatan orang-orang baik sebagai pengurus partai maupun untuk penempatan pada
jabatan-jabatan politik tertentu, namun hal tersebut dilakukan oleh Parpol tidak semata-mata
untuk kemaslahatan rakyat banyak tetapi selalu diselimuti oleh kepentingan tertentu dari
Parpol. Misalnya pada tingkat nasional Parpol sangat aktif menempatkan kadernya
diberbagai departemen-departemen yang basah dan lembaga-lembaga negara yang strategis
seperti Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Kementerian
BUMN, BI, BPPN, Kejaksaan Agung, MA.
Kader-kader partai yang duduk di parlemen memang cukup kritis terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah, hanya saja kekritisan mereka seringkali juga tidak murni
untuk kepentingan bersama masyarakat melainkan hanya menjadi instrumen tawar menawar
Parpol atau kadernya untuk memperoleh imbalan tertentu. Fenomena ini terlihat misalnya
pada saat seorang Kepala daerah akan menyampaikan LPJ tahunan, anggota badan legislatif
daerah seolah berlomba mengeritik dan mencari-cari kesalahan kepala daerah.

234

Sosiolog Jerman Robert Mishels (1876-1936) memunculkan tesis “hukum besi oligarkhi”. Bagi
Michels setiap bentuk organisasi politik –meskipun tampak demokratis diawal- selalu mengandung tendensi
oligarkhis didalamnya. Makin besar sebuah organisasi, fluiditas struktural semakin relatif, kompleks dan ruwet.
Dalam situasi itu pengambilan keputusan tidak lagi ditangan organisasi (karena terlalu rumit), akan tetapi di
tangan segelintir elit yang berkuasa di dalamya. Maka, keberadaan oligarki di dalam politik adalah mutlak.
Selengkapnya lihat Boni Hargens, 2015. “Oligarki Partai” artikel dalam Harian Kompas, 27 Mei 2015
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Problematika OSP
Organisasi sayap partai menjadi sumber penting dalam kaderisasi partai politik.
Melalui sayap partai internasilasi ideologi partai politik dan pembanguan karakter militansi
dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi
masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan
dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik
baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan
partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa,
organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan.
Tabel 1 : Organisasi Sayap beberapa Partai Politik (OSP)235
NO.

Kelompok
Sosial

Partai Politik

PDIP

Golkar

PKS

Partai
Demokrat

Barisan Muda
Tri
Karya
Golkar
Barisan Muda
Partai Golkar
(BMPG).
Indonesia
(BMI) Gema
Keadilan,
Gugus Tugas
Dakwah
Sekolah
(GTDS)

Yayasan
Pemuda dan
Pelajar Asia
Pasifik
(YPPAP),
Angkatan
Muda
Demokrat
(AMD),

Angkatan
Muda
Demokrat
Indonesia
(AMDI),
Angkatan
Muda
Indonesia
Bersatu
(AMIB

KAMMI
(Kesatuan
Aksi
Mahasiswa
Muslim
Indonesia)

Gerakan
Mahasiswa
Merah Putih
(Gema MP)

1

Pemuda

Pemuda
Banteng
Muda

2

Mahasiswa

Angkatan
Muda
Taruna
Pembaruan
Merah Putih
Indonesia
(TMP)
(AMPI)

3

Wanita
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4

Profesi
Gerakan
Nelayan
Tani
Indonesia
(GANTI).

5
Agama

6
Relawan

Wanita
Kesatuan
Perempuan
Partai
Golongan
Karya
(KPPG)

Bidang
Perempuan
dan
Ketahanan
Keluarga
(BPKK)

Republik
Indonesia
(PDRI)

Kosgoro 1957
Sentral
Organisasi
Karyawan
Swadiri
Indonesia
(SOKSI)
Musyawarah
Kekeluargaan
Gotong
Royong
(
MKGR).

Serikat
Pekerja
Keadilan
(SPK
Perhimpunan
Petani
Nelayan
Sejahtera
Indonesia
(PPNSI),)
Central for
Indonesian
Reform
(CIR)

Gerakan
Cendikiawan
Demokrat
(GCD

Baitul
Muslimin
Laskar
Ulama,

Majelis
Kelompok
Dakwah
Tarbiyah
Islamiyah
Pengajian Al
Hidayah.

Ikhwanul
Muballighin

Relawan
Perjuangan
Demokrasi
Indonesia
(Repdem)

Relawan
Beringin

Relawan Biru
Indonesia
(RBI)

Relawan
Indonesia
(Indonesia
Volunteers)

Eksistensi dan kegiatan organisasi-organisasi sayap parpol tentunya memberikan
manfaat bagi partai yang bersangkutan. Ahmad Asroni dkk,236 menyebutkan setidaknya ada
empat manfaat yang dapat diperoleh partai, yaitu: organisasi-organisasi sayap parpol
berperan menjaga loyalitas simpatisan kepada partai, mengukur kekuatan partai dari segi
perkembangan jumlah simpatisan, menjaga citra baik partai di mata masyarakat dengan cara
melakukan program yang baik, serta menepis stigma partai non-religius.
236
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Selain itu, organisasi-organisasi sayap parpol juga berperan mengukur kekuatan
partai, meskipun ukuran ini masih secara kasar. Dalam arti bahwa data simpatisan dan kader
yang dimiliki saat ini memang belum tentu sama dengan jumlah pemilih dalam masa pemilu.
Namun setidaknya kuantitas keterlibatan simpatisan dan kader dalam organisasi sayap cukup
bisa digunakan untuk memprediksi kekuatan partai.

Fungsi yang ketiga, organisasi-

organisasi Islam sayap parpol juga bermanfaat bagi partai untuk menjaga citra baik partai di
mata masyarakat dengan cara melakukan program yang baik. Tidak hanya tubuh partai yang
melakukan program pro-rakyat itu, namun juga organisasi sayap. Fungsi keempat, eksistensi
organisasi Islam sayap parpol bermanfaat dalam menepis stigma negatif partai.
Sementara penelitian terhadap eksistensi OSP salah partai politik, yakni Tidar OSP
Partai Gerindra menunjukkan bahwa kontribusi yang diwujudkan organisasi sayap Tidar
merupakan bagian dari realisasi perannya dalam Perluasan basis massa Partai Gerindra,
kontribusi tersebut diwujudkan dalam berbagai program kerja yang selanjutnya dibagi
kedalam dua segmen, yaitu program kerja bidang dan program skala nasional, yang
selanjutnya dikelompokkan menjadi program unggulan yang merupakan gabungan dari
program kerja bidang dan program skala nasional yang diunggulkan. Pengurus Daerah Tidar
dalam melakukan perluasan basis massa Partai Gerindra di Provinsi Jawa Tengah
diwujudkan dengan upaya melakukan ekspansi ke semua pihak yang mendukung terhadap
perkembangan Partai Gerindra.237
Namun yang patut disayangkan, Partai Gerindra belum memberikan dukungan penuh
kepada Tidar, khususnya dalam hal operasional, sebagai konsekuensi menjadi induk
organisasi sayap. Tidar sebagai organisasi sayap tingkat daerah belum memiliki keanggotaan
yang tetap sebagai perwujudan manajemen organisasi yang baik dan dapat dijadikan contoh
bagi pengurus cabang yang ada di bawahnya.
Problematika keberadaan organisasi sayap parpol adalah seringkali digunakan secara
pribadi oleh pengurus partai politik yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
dan pimpinan eksekutif.
Alternatif Desain Penataan dan Pengaturan Organisasi Sayap Parpol: Perspektif
Demokrasi Deliberatif

237

Dzihnatun Nabilah, 2015. Peran Organisasi Sayap Tidar dalam Perluasan Basis Massa Partai
Gerindra di Jawa Tengah, Skripsi FIS Univ. Negeri Semarang
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

177

Demokrasi dalam ranah empiris ternyata tidak seindah “warna aslinya”. Dalam
masyarakat Eropa sekalipun ternyata demokrasi tidak berlaku universal. Demokrasi tidak
diterima secara utuh dalam sepanjang sejarah bangsa bangsa “barat”. Menurut Arblaster
(1994), dalam sebagian besar sejarahnya hingga sekitar satu abad yang lalu, demokrasi
dianggap sebagai suatu bentuk pemerintahan dan tata masyarakat yang paling buruk oleh
kaum terpelajar dan cendekiawan di Barat. Bagi mereka, demokrasi kurang lebih sama
artinya sama dengan pemerintahan yang dipimpin oleh gerombolan massa dalam jumlah
besar.238
Bahkan, demokrasi telah gagal menghapuskan kesenjangan sosial, dan kegagalan ini
dianggap sebagai kegagalan struktural dan permanen. Tidak bisa disangkal bahwa semua
masyarakat demokratis memiliki kesenjangan
hukum tata Negara mencatat paling ada 7 (tujuh) penyebab kegagalan demokrasi Pancasila
pada era Orde Baru, yakni239 : (1) Strategi pembangunan yang terlalu menitikbertakan pada
ekonomi, dengan mengabaikan pembangunan politik (ekonomi yes, politik no); (2)
Pendekatan Keamanan yang cenderung membatasi kebebasan; (3) Peranan Sospol TNI; (4)
Sistem Figur Sentral (Soekarno & Soeharto); (5) Kekuatan sosial politik (termasuk kaum
terpelajar) gagal –menjadi juru kunci kuat untuk- menegakkan demokrasi; (6) berbagai
perangkat hukum (politik dan pemerintahan) tidak menunjang terwujudnya demokrasi
pancasila dan; (7) faktor korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Selanjutnya, pada era reformasi, demokrasi juga dinilai oleh banyak pihak masih
sebatas demokrasi prosedural. Demokrasi masih berfungsi sebatas melegitimasi
kepentingan-kepentingan jangka pendek. Terkait dangan kondisi terkini demokrasi di
Indonesia, Ivan A. Hadar,240 seorang aktivis, menyimpulkan demikian :
“Di satu sisi, kebebasan (pers dan berpendapat) relatif terjamin. Namun, pada
sisi lain, kehidupan ekonomi mayoritas menjadi sulit akibat kebijakan yang
terlalu berpihak kepada pasar, atau bahkan pada pengusaha busuk. Pada saat
yang sama, penegakan hukum dan rule of law, governance dan hak-hak sosial
ekonomi dan keterwakilan
238

Perhatikan dalam Ariel Haryanto, 2011. “Mungkinkah yang Salah Demokrasi?” Artikel dalam Jurnal
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suara rakyat lewat parpol sangat buruk bahkan diingkari. Tampaknya,
demokrasi di tanah air sedang menuju krisis yang lebih parah……Elite dan
politisi busuk sepenuhnya menguasai gelanggang politik formal dan
mempertahankan hubungan simbiotik diantara mereka. Sementara itu,
gerakan pro demokrasi cenderung hanya berkutat di unit-unit swadaya,
advokasi, usaha-usaha pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat sipil”
Sementara itu, tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif 241 menilai kegagalan
demokrasi dari sisi elit pelaksana demokrasi. Selengkapnya beliau menyatakan demikian :
….karena pemainnya adalah para elit politik tuna-moral dan tunatanggungjawab. Di tangan manusia tipe ini, demokrasi dapat menjerumuskan
bangsa dan negara pada jurang malapetaka. Kesalahan bukan terletak pada
sistem yang dianut, tetapi pada kualitas manusia yang berada d belakang
sistem yang secara teori sebenarnya cukup rasional. Yang Irrasional
pemainnya yang minus kualitas sebagai prasyarat bagi tegaknya sebuah
demokrasi yang sehat dan kuat.
Partai politik beserta organisasi sayapnya merupakan keniscayaan demokrasi yang
substansial. Khususnya eksistensi OSP tentu saja esensial untuk dilakukan penataan dan
pengaturan.
Dalam kaitan ini, Hans Kelsen menyatakan bahwa ..it is essential for democracy only
that the formation of new partiesshould not be excluded, and that no party should be given
a privileged position or a monopoly.242 Sehingga dalam perspektif Kelsen bahwa sistem
kepertaian dalam Negara demokrasi adalah sistem yang memberi kebebasan pembentukan
partai baru dan tidak memberikan keistimewaan pada partai politik tertentu.
Format penataaan dan pengaturan OSP hendaknya tetap dalam konteks pengkaderan
dalam tubuh partai politik. Syamsuddin Haris, dkk dari Tim LIPI menyatakan bahwa
Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasanya sekaligus menjadi perluasan basis dari
parpol yang persangkutan. Sebuah organisasi sayap atau underbow partai, dikembangkan
dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan
dukungan

massa

baik

untuk

memenangkan

pemilihan

umum

maupun

untuk

mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. 243
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Proses kaderisasi yang bersifat ajeg dan terstruktur selain dapat membantu partai
politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi
anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana
pelembagaan partai telah mengakar.
Dalam konteks penataan dan pengaturan organisasi sayap partai sebagai bagian dari
diskursus dan penguatan demokrasi kedepan, maka OSP hendaknya mampu mengisi ruang
publik dalam konteks demokrasi deliberatif yang dikemukakan Jurgen Habermas. 244
Dalam konsepsi pemikiran Habermas, legitimasi politik Negara modern sebagai
konsekuensi etis dari demokrasi deliberatif, dibentuk melalui proses diskursus secara terus
menerus baik formal institusional maupun informal. Intitusi filosofis yang ada dibalik
rumusan ini adalah ide tentang demokrasi radikal, dimana legitimasi dari otoritas politik
hanya dapat dibentuk melalui partisipasi luas warga Negara di dalam proses diskurusus
deliberatif politis, dan keterkaitan baik secara legal epistemologis denga kedaulatan rakyat
terhadap kepatuhan terhadap hukum. akan tetapi, tolok ukur standar legitimasi Negara
modern yang diusulkan Habermas, masih ‘jauh panggang dari api’ apabila kita melihat
kondisi riil demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. 245
Habermas memahami hukum dalam prespektif teori komunikasinya. Hukum
merupakan “engsel” untuk menjaga integritas di internal masyarakat sendiri yang semakin
plural dan terancam pada potensi relativisme nialai-nilai yang dipegang. Pun demikian,
dalam relasi dunia kehidupan dengan sistem (baik Negara maupun pasar), hukum berperan
sebagai “engsel” penghubung. Dalam hal ini hukum mempunyai “wajah ganda”. Satu sisi
hukum sebagai instrument untuk memaksa dengan menggunakan tindakan strategis, dan di
sisi lain hukum terbentuk melalui diskursus komunikatif di dalam ruang publik dengan
rasionalitas dan tindakan komunikatif yang telah masuk dalam wilayah sistem dan
ditetapkan di dalam sistem sebagai hukum secara komunikatif. Hukum tidak hanya dipahami
sebagaimana perspektif klasik yang top-down dengan warga Negara hanya sebatas objek
semata, melainkan hukum seharusnya dibentuk melalui diskursus politik di dalam ruang
publik yang bersifat bottom-up dengan warga Negara sebagai subjek hukum yang
komunikatif. Dalam posisi ini, hukum dipahami dalam wawasan bahasa moral dan bahasa
244
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pergaulan dalam dunia kehidupan sekaligus juga sebagai bahasa sistem di dalam Negara dan
pasar.246
Pada tataran ini Habermas menjelaskan tentang “Verrechtlichung”, yakni prosesproses legislasi hukum yang menata relasi antara masyarakat di dalam dunia kehidupan dan
Negara di dalam sistem administratif-politik serta pasar di dalam sistem ekonomi sedemikian
rupa sehingga ketiganya bergerak sesuai jalurnya dengan batas-batas yang jelas dan tegas.
Dalam taraf ini pemahaman kedaulatan menurut Habermas dapat dikatakan sudah sangat
berbeda dengan prespektif klasik. “Kedaulatan rakyat itu cukuplah dibayangkan sebagai
control atas pemerintah melalui ruang publik politis”. Habermas menegaskan bahwa pondasi
ide-ide demokrasi deliberatif adalah “ide kedaulatan popular”, yakni sumber legitimasi yang
fundamental adalah pertimbangan kolektif dari rakyat, tidak dalam ekspresi kehendak
popular yang tak termediasi tetapi dalam seperangkat praktik disiplin yang disebut
deliberatif ideal. 247
Ketika terjadi sengketa dalam OSP hendaknya diselesaikan dengan mengdepankan
otonomi partai, dimana Mahkamah Partai menjadi tempat pertama seluruh fungsionaris
maupun anggota partai mengadu dan menggugat untuk membela hak-haknya atas perbuatan
dan tindakan pengurus. Secara kelembagaan kedudukannya Mahkamah Partai mandiri
(impartial) untuk menjamin kemerdekaan atas kewenangannya dalam memutus perkara
yang diperselisihkan. Fungsionaris partai dan seluruh anggota bersamaan kedudukannya di
hadapan hukum dan partai. Tidak ada yang lebih istimewa dibanding yang lainnya. Anggota
dan pengurus tidak lagi tergantung pada kebaikan figur-figur tertentu dalam partai yang
mengendalikan partai secara personal (rule of man) tetapi semuanya bergerak dan bertindak
di bawa hukum dan AD-ART partai sebagai dasar hukum penyelenggaraan seluruh fungsi,
tugas dan wewenang partai (rule of law). Kehadiran Mahkamah Partai sebagai delegasi
negara tidak terlepas atas fungsi publik yang dijalankan oleh partai. Keberadaannya untuk
menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang-orang yang tergabung di dalam
partai dari kemungkinan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh fungsionaris partai.
Memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap anggota, terutama
anggota yang sedang dalam jabatan-jabatan publik pemerintahan.248
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Mahkamah partai harus menjadi lembaga utama yang menyelesaikan sengketa
internal partai, sehingga mahkamah partai perlu diperkuat posisi dan kewenangannya,
memperkuat komposisi dan pengisian keanggotaan Mahkamah Partai yang lebih objektif
(dari internal dan eksternal partai) dan menentukan secara tegas alur penyelesaian sengketa
internal oleh Mahkamah Partai.
Penutup
Desain alternatif yang ditawarkan dalam tulisan ini terkait dengan penataan dan
pengaturan OSP adalah dengan menempatkan OSP sebagai ‘kawah candradimuka’ bagi
kader partai serta media membumikan ideologi partai politik. Penguatan terhadap OSP
adalah dalam rangka membuka ruang publik yang luas bagi diskursus demokrasi deliberatif
sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam berhukum.
Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai the truth justice (keadilan yang
sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substantif bukan lagi aspek formal
(state law) dan material, melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan
moral, etik dan religius. Werner Menski dalam Comparative Law in Global Context (2006)
menyebut keadilan substantif “perfect justice”. Pencarian keadilan substantif hanya dapat
digunakan dengan pendekatan legal pluralism. Untuk itu cara berhukum tidak boleh statis,
melainkan harus bergerak maju meninggalkan cara-cara konvensional, menuju cara-cara
berhukum progresif demi menghadirkan keadilan substantif kepada rakyat. 249
Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya,
yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan
titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karna itu,
hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum,
ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini
menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’: hukum yang pro-keadilan dan hukum
yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang
utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum di tuntut mengedepankan kejujuran
dan ketulusan dalam berhukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada

mendengar pendapat ahli pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terkait Perselisihan Kepengurusan
PPP pada hari Rabu-Kamis 6-7 Mei 2015.
249
Lihat Suteki, 2015. Masa Depan Hukum Progresif, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 36-40
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

182

penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan
kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. 250
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URGENSI PENGATURAN SAYAP PARTAI POLITIK
Oleh: Muhamad Rusdi
Abstrak
Perkembangan sayap partai setiap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dapat
diabaikan begitu saja karena, baik pada aspek jumlah maupun kerja-kerja sayap partai dalam
menyempaikan program-program partai terhadap masyarakat telah dilakukan jauh sebelum
Pemilu dilakukan. Perkembangan sayap partai ternyata menimbulkan masalah, diantara
masalah-masalah yang dialami oleh sayap partai mencakup 3 (tiga) masalah yaitu: pertama;
masalah filosofis. Masalah ini berkaitan dengan tujuan dari dibentuknya sayap partai tidak
dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua;
masalah yuridis. Masalah yuridis berikaitan dengan minimnya pengaturan secara utuh dalam
suatu regulasi, yang hingga saat ini hanya diatur melalui Pasal 1 huruf j Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketiga; masalah sosiologis. Masalah sosiologis
dialamai oleh sayap partai misalnya, partai selalu dituntut untuk berkontribusi terhadap
partai politik sedangkan pengakuan secara formal hanya dilakukan melalui Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kata kunci: Partai Politik, Regulasi, Sayap Partai
Abstract
The development of the party's wings for each General Election (Election) cannot be ignored
because, both in terms of the number and the parties' working aspects in delivering party
programs to the community, it has been carried out long before the Election was held. The
development of party wings poses a problem, among the problems experienced by the party
wing includes 3 (three) problems, namely: first; philosophical problem. This problem is
related to the purpose of its formation, the Party is not approved in Law Number 2 of 2008
concerning Political Parties. Second; juridical problem. Juridical issues are related to the
minimum regulations stipulated in regulations, which only regulate through Article 1 letter
j of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Third; sociological problem.
Sociological problems experienced by party wings for example, parties are always required
to contribute to political parties while formal agreements are only carried out through the
Articles of Association and bylaws (AD / ART).
Keywords: Political Parties, Regulations, Wings of Political Party
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Pendahuluan
Perkembangan sayap partai tidak dapat dipisahkan dengan adanya perkembangan
kehidupan masyarakat yang semakin mudah mendapatkan informasi mengenai partai politik
(parpol) namun, sikap apatis masyarakat (tidak perduli) terhadap partai selalu menjadikan
parpol gelisah karena dapat mengancam eksistensi parpol itu sendiri. Kegelisahan inilah
yang perlu dikelola partai agar dapat berubah dari psimisme menjadi optimisme, bahwa
partai sebagai salah satu pilar demokrasi perlu tetap aksis dalam menjalankan programprogramnya demi kemaslahatan umat.
Secara ekplisit, keberadaan sayap partai telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008
tentang Partai politik. Dalam UU tersebut, parpol mempunyai hak dan kewajiban yang
dirinci menjadi 11 (sebelas) hak dan 11 (sebelas) kewajiban. Diantara hak yang diatur dalam
Pasal 12 huruf b UU partai politik adalah, “partai politik mempunyai hak untuk mengatur
dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri”. Mengatur dan mengurus rumah
tangga organisasi secara mandiri, didalamnya termasuk “membentuk dan memiliki
organisasi sayap partai”, sebagaimana pasal 12 huruf J (UU No. 2 Tahun 2008).
Keberadaan sayap partai kiranya memang suatu kebutuhan dari partai politik itu
sendiri untuk mengurus kebutuhan dari parpol sehingga, pembentukan sayap partai diatur
dalam UU Parpol. Selain mengenai hak, parpol juga mempunyai kewajiban yang telah diatur
dalam Pasal 13 (UU Parpol). Jika dihubungkan antara pasal 12 dan pasal 13 maka dapat kita
tarik benang merahnya bahwa, partai sebagaimana Pasal 13 huruf k yang menyebutkan
kewajiban dari partai adalah “menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat”,
maka salah satu poinnya adalah; organisasi sayap partai mempunyai hak dalam melakukan
sosialisasi program-program partai.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud tentu termasuk meliputi target-target dari partai
yang menggunakan instrumen sayap partai untuk mempermudah konsolidasi, antara partai
dengan masyarakat pemilih. Konsolidasi ini bertujuan untuk membangun ikatan emosional
antara partai dengan masyarakat sehingga, tujuan dari dibentuknya sayap partai selain
mempermudah konsolidasi juga menjadi instrumen dalam merawat kepercayaan masyarakat
terhadap partai serta mempermudah kerja-kerja partai.
Keberadaan sayap partai dapat kita pahami disebabkan luasnya negara Indonesia yang
juga multi kultur dan jumlah penduduk yang begitu besar, dan tentu tidaklah mudah bagi
partai menjangkau keberadaan masyarakat secara keseluruhan. Sementara, perkembangan
sistem pemilu saat ini telah berubah dari yang sebelumnya tidak serentak berubah menjadi
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serentak. Sistem serentak ternyata tidak hanya pada Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden
dan Wakil Presiden, akan tetapi pada Pemilihan Kepala Daerah juga serentak (bahkan
Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada Desember 2015).
Artinya, Pilkada yang dilaksanakan secara serentak dan Pemilu juga demikian,
menimbulkan suatu konsekwensi bagi partai untuk intens dan aktif dalam merawat
kepercayaan masyarakat. Disinilah kebutuhan partai terhadap sayap partai dalam
mendapatkan informasi masyarakat dan menyampaikan program partai sehingga,
masyarakat sebagai calon pemilih dalam Pemilu mendapatkan pencerahan politik dari sayap
partai melalui sayap partainya.
Sayap Parpol Sebagai Modal Sosial
Tentu telah disadari bersama bahwa, setiap partai harus menyiapkan alat-alat untuk
untuk menyampaikan program-program kegiatan partai. Hal ini tidak terlepas dari adanya
kepentingan partai untuk mendapatkan suara atau alternatif pilihan masyarakat, maka perlu
diatur strategi untuk menyampaikan ide dan gagasan melalui pembangunan modal sosial
(social capital) bagi partai. Modal sosial adalah suatu modal yang dibutuhkan untuk
meningkatkan jumlah dukungan dari masyarakat sehingga, dengan modal sosial maka
diharapkan dukungan untuk partai semakin meningkat.
Modal sosial merupakan alat untuk menghubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain
dan dapat diambil manfaatnya. Perlunya modal sosial sebagaimana diungkapkan oleh John
Field disebabkan seseorang tidak dapat melakukan suatu pekerjaan dengan sendirian tanpa
melibatkan jaringan, dan jaringan yang telah dibangun akan dapat manfaatnya. Semakin
banyak mengenal banyak orang maka, semakin dikenal luas dan memiliki kesamaan cara
pandang dan dengan demikian, modal sosial akan semakin meluas pula. 251 Begitupun dengan
suatu partai yang menginginkan jumlah dukungan yang meluas, harus memanfaatkan
jaringan yang luas pula dengan cara menyamakan cara pandang. Masyarakat semakin kenal
dengan orang-orang partai dan tujuan partai, maka ini sangat dimungkinkan menarik simpati
masyarakat luas.
Untuk memperkuat modal sosial partai politik maka, partai harus memaksimalkan
metode komunikasi politik dan pemasaran politik yang baik dan maksimal. Pemasaran
politik sebagaimana dijelaskan oleh Bruce I. Newman dan Richard M. Perloff dan dikutip
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kembali oleh Hafied Cangara menyebutkan bahwa, pemasaran politik sebagai aplikasi dari
prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu,
organisasi, prosedur-prosedur, dan melibatkan analis, pengembangan, eksekusi, dan strategi
manajemen kampanye tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik
terhadap ideologi mereka. 252 Pemasaran politik sebagaimana dimaksud dapat dibagi menjadi
empat elemen yakni: 253
1. Product. Yang dimaksud dengan product atau produk adalah barang yang diproduksi
oleh suatu unit usaha yang ingin dipasarkan guna memenuhi kebutuhan pembeli.
Konsep tersebut jika dihubungkan dengan partai politik maka, partai politik itu sendiri
sebagai produk sosial harus bisa memberikan kesan bahwa partai politi merupakan suatu
kebutuhan sosial masyarakat.
2. Place. Yang dimaksud dengan place atau tempat disini adalah, tempat dipasarkannya
partai itu sendiri dengan menggunakan strategi dalam menarik perhatian pembeli.
Dalam konteks komunikasi politik, tempat seringkali diasosiasikan dengan istilah ruang
publik (public sphare) misalnya media massa yang dapat dijadikan temapt untuk
memasarkan partai beserta cita-cita dan programnya.
3. Price. Yang dimaksud dengan price atau harga sebagai salah satu elemen yang sangat
penting dalam pemasaran. Harga menentukan daya saing dalam pasar, namun perlu
diketahui bahwa harga memiliki segmen pasar tertentu.
4. Promotion. Yang dimaksud dengan promotion atau promosi adalah suatu usaha yang
dilakukan untuk menarik perhatian para pembeli melalui teknik-teknik komunikasi,
apakah itu melalui media massa cetak atau elektronik maupun melalui komunikasi
antarpribadi (impersonal communication).
Keempat elemen pemasaran politik diatas tentu tidaklah cukup, maka perlu dilengkapi
dengan tindakan-tindakan atau elemen yang lain. elemen sebagaimana dimaksud dapat kita
gunakan metode yang digagas oleh Hannah Arend diantaranya dengan cara merealisasikan
vita activa tertinggi. Yang dimaksud dengan vita activa meliputi tiga wujud aktivitas
fundamental yaitu; kerja, karya dan tindakan. Kerja adalah aktivitas yang terikat dengan
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kondisi hidup manusia, karya adalah aktivitas yang terikat kondisi keduniawian, dan
tindakan adalah aktivitas yang terikat dengan kondisi pluralitas. 254
Kerja dalam gagasan Arend jika dihubungkan dengan pengelolaan partai saat ini
berarti, partai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilihat dan dinikmati langsung
oleh masyarakat. karya, berarti partai melakukan pekerjaan tidak hanya dalam jangka pendek
saja namun, partai harus dapat melakukan pekerjaan dalam jangka panjang. Dengan
menghasilkan pekerjaan yang bersifat jangka panjang maka, masyarakat lebih mendapatkan
kepastian jaminan kesejahteraan dari partai (sebagai penyampai aspirasi masyarakat).
Tindakan berarti, partai melakukan kegiatan-kegiatan yang tanggap dan cepat jika ada
kebutuhan yang mendesak dan dialami oleh rakyat.
Dengan menggunakan gagasan Arend (vita activa) maka, menjadi tantangan bagi
partai untuk mengerjakan program-program partai dengan maksimal. Kerja-kerja partai,
karya atau program-program yang dihasilan serta tindakan partai dalam memberika
pendidikan politik dan lain sebagainya, dapat memberikan dampak positif bagi meningkat
atau menurunnya dukungan masyarakat terhadap partai. Aktivitas-aktivitas seperti diatas
sebagai modal sosial partai yang dapat diambil manfaatnya ketika partai membutuhkan
dukungan dengan catatan, partai dapat merawat kepercayaan masyarakat salah satunya
dengan memaksimalkan kerja-kerja sayap partai dalam menyampaikan program-program
partai. Dengan begitu, masyarakat akan percaya dan meyakini bahwa partai yang
didukungnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam
menyampaikan sayap partai masyarakat kepada para pembuat kebijakan dibidang
kesejahteraan.
Kiranya, modal sosial sebagaimana dimaksud merupakan salah satu alasan diaturnya
“sayap partai” dalam Pasal 12 huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
politik. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa; partai politik berhak “membentuk dan
memiliki organisasi sayap partai”. Pengertian sayap partai sebagaimana penjelasan Pasal 12
huruf j diartikan sebagai “Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang
dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan
ART masing-masing Partai Politik”. Pada huruf k (Pasal 12) disebutkan; partai politik
berhak “memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan”.
Dengan demikian, pengaturan mengenai pengelolaan sayap partai sebenarnya telah
tegas diatur apalagi partai mendapatkan anggaran operasional dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber
pendapatan partai juga berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut
hukum. 255
Dengan adanya sumber dana yang berasal dari anggaran negara dan anggaran daerah
serta sumber yang lain, maka partai dalam mengelola sayap partai dapat leluasa untuk
melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam menata dan menyiapkan modal sosial dalam
persiapan dukungan dalam Pemilu. Tentu, konsekwensi bagi partai dalam membuat sayap
partai tidak terlepas dari pengelolaan anggaran atau dana yang harus dibagi menjadi dua.
Yaitu, dana digunakan untuk program-progam partai itu sendiri dan dana yang digunakan
sayap partai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sayap partai yang bertujuan
menyampaikan program-program partai itu sendiri.
Disinilah hubungan erat antara partai dengan sayap partai, dan antara sayap partai
dengan masyarakat. Hubungan antara partai, sayap partai dengan masyarakat dapat
digambarkan sebagai berikut:
Ruang Relasi

Partai Politik

Sayap Partai

Relasi Kuat

Relasi Lemah
Masyarakat/Calon
pemilih

Ruang relasi yang digambarkan diatas merupakan suatu usaha untuk mencari garis
relasi antara partai politik dengan masyarakat, antara partai politik dengan sayap partai dan
antara keduanya (partai dan sayap partai) dengan masyarakat. Tidak dapat dimungkiri
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bahwa, dibuatnya sayap partai adalah untuk mendekatkan pilihan masyarakat terhadap partai
tertentu. Ini disebabkan adanya jarak politik partai dengan jarak politik rakyat seringkali
berseberangan. Sehingga, wajar jika metode-metode dalam mendekatkan jarak politik
keduanya semakin intensif menjelang Pemilu.
Fokus dari kegiatan partai yang harus memikirkan semua tempat atau daerah seringkali
lalai dengan tempat-tempat tertentu. Seringkali partai hanya melihat jumlah penduduk yang
jumlahnya lebih besar daripada jumlah penduduk yang lebih sedikit, lebih fokus ke daerahdaerah tertentu dan mengabaikan daerah lain sehingga, kesenjangan hubungan emosional
antara partai dengan masyarakat akan berjarak. Ini menjadi salah satu alasan partai
membentuk sayap partai, dan untuk memastikan adanya aturan maka mengenai sayap partai
telah diatur dalam Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana dijelaskan diatas.
Relasi antara partai dengan masyarakat perlu kita telusuri, apakah keduanya telah
menjalin hubungan yang harmonis atau tidak. Daniel S. Lev dalam suatu kesempatan
menjelaskan bahwa, Pemilu (pertama) pada 1955 sangat luar biasa, lebih dari 91% rakyat
indonesia mempunyai hak pilih dan mereka memilih anggota parlemen (DPR) pada bulan
September. Sebanyak 89% ikut memilih anggota Konstituante pada bulan Desember, itu
adalah pemilu yang paling bebas dan berhasil. 256
Terdapat banyak faktor mengapa Pemilu pertama sebagaimana dijelaskan Daniel
cukup berhasil, tentu hal itu tidak dapat dilepaskan dari komunikasi politik yang dilkukan
oleh partai politik. Namun terdapat suatu fakta yang dijelaskan oleh Syamsuddin Haris
mengapa Islam Indonesia yang mayoritas secara sosiologis, ternyata minoritas secara politik.
Menurutnya, ada dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor
diantaranya: (1) faktor organisasi dan kelembagaan partai; (2) faktor polarisasi politik dan
kepemimpinan; (3) faktor identitas dan disorientasi ideologis sehingga partai-partai islam
kehilangan isu yang relevan dan menjual; (4) faktor kinerja elektoral partai yang tidak
optimal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya; (1) faktor transformasi sosio-kultural yang
dialami pemilih sehingga mengubah orientasi politik konstituen yang mayoritas Muslim; (2)
faktor internalisasi nilai-nilai dan simbol Islam dikalangan partai-partai nasionalis; dan (3)
faktor struktur politik yang berlaku, termasuk sistem pemilu dan sistem kepartaian. 257
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Faktor internal dan eksternal inilah yang perlu menjadi perhatian semua partai agar
tidak mengalami kemerosotan dukungan dari masyarakat, apalagi faktor-faktor tersebut
dapat saja berubah setiap menjelang pemilu. perubahan-perubahan tersebut bisa karena
sistem pemilu, misalnya; pemilu yang sebelumnya tidak serentak kemudian serentak.
Pilkada yang sebelumnya tidak serentak kemudian berubah menjadi serentak. Perubahan
tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sikap politik partai dan
sikap politik masyarakat. Sedangkan posisi sayap partai hanya berada ditengah-tengah,
hanya menunggu instruksi atau perintah dari partainya.
Dengan perubahan-perubahan tersebut maka kebutuhan partai akan konsolidasi secara
intens harus dilakukan, hal ini setidaknya dipicu oleh empat faktor yaitu: pertama;
persaingan antar partai semakin ketat. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah partai yang
selalu ada partai baru menjelang pemilu kedua; menjaga kepercayaan publik terhadap partai.
Hal ini karena paradigma publik terhadap partai sangat rendah disebabkan beberapa faktor,
diantaranya karena jumlah pelanggaran yang dilakukan parpol semakin meningkat.
Milsanya, data yang disajikan oleh ICW dalam “Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman
Korupsi di Balik Pemilu dan 2019”. Menyebutkan bahwa, pada tahun 2008 saat pencalonan
legislatif terdapat beberapa caleg yang ternyata kandidatnya bermasalah dan kontroversial.
Salah satunya nama kandidat disebut-sebut dalam perkara KTP elektronik. KPK
menyebutkan setidaknya terdapat 62 anggota DPR (2009-2014 dan 2014-2019) yang diduga
telah menerima uang dalam perkara tersebut. Ketiga; luasnya wilayah Indonesia yang sulit
dijangkau oleh partai politik. keempat; beragamnya kebudayaan Indonesia yang
membutuhkan strategi tertentu untuk mendekati kelompok-kelompok tertentu.
Kasus tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap keberadaan partai dan persepsi
publik mengenai perilaku para DPR, yang memang berasal dari parpol. Sehingga, untuk
meningkatkan elektabilitas nama partai maka salah satu strategi yang dilakukan oleh parpol
adalah membuat sayap partai.
Keberadaan sayap partai tidak hanya nir-normatif akan tetapi, pengakuan dari partai
sendiri yang menaungi sayap partai justru kurang diperhatikan. Hal ini kita bisa lacak dari
adanya daftar sayap partai yang sangat sulit diakses oleh publik, jangankan di media, di
website atau situs resmi parpol justru tidak dapat ditemukan atau tidak dicantumkan.
Padahal, keberadaan sayap partai dapat dikatakan sangat penting untuk memperkuat
eksistensi parpol itu sendiri.
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Urgensi Pengaturan Sayap Partai
Keberadaan sayap partai yang hanya diatur melalui Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik, perlu dikaji lebih lanjut karena memang keberadaan sayap partai
harus diakui keberadaannya dan implikasi kegiatannya terhadap dinamika politik dan
demokrasi di Indonesia. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu; pertama,
keberadaan sayap partai yang telah diatur dalam UU Parpol menimbulkan konsekswensi,
yaitu perlu diatur lebih lanjut agar lebih jelas. Apalagi belakangan ini jumlah sayap partai
memang jumlahnya tidak sedikit.

Kedua, untuk memperjelas manajemen pengelolaan

organisasi sayap partai itu sendiri. Semakin jelas pengelolaannya maka, organisasi sayap
partai akan semakin jelas kontribusinya untuk memberikan pendidikan politik bagi warga
negara.
Ketiga, agar keberadaan sayap partai tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu,
dan diarahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Misalnya,
dijadikan alat oleh kandidat tertentu untuk melakukan politik uang karena si kandidat
sebelumnya tidak mempunyai modal sosial yang cukup untuk menjadi kandidat (Kepala
Daerah maupun DPR atau yang lainnya). Keempat, perlunya diatur karena hingga saat ini
tingkat kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah. Ini terbukti sejak beberapa tahun
belakangan, pandangan masyarakat kita yang masih melihat pemberian kandidat terhadap
masyarakat justru dianggap sebagai rejeki.
Empat alasan tersebut merupakan problem-problem yang perlu disikapi secara cepat
oleh pembuat undang-undang karena, semakin lama pengaturannya maka kekosongan
hukum (rechtsvacuum) semacam ini menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu yang tidak
bertanggung jawab untuk menyalahgunakan sayap partai untuk kepentingan pribadi atau
kelompoknya. Namun, terdapat beberapa masalah terkait sayap partai menurut penjelasan
Sekretaris Partai Gerindra Hartanto di Kota Yogyakarta. Menurutnya, yang hingga saat ini
belum terselesaikan yaitu: 258
1. Seharusnya sayap partai tidak diatur melalui UU karena, ini masalah hak asasi manusia
untuk berkembang. Akan tetapi, sayap partai harus diatur melalui regulasi, karena
didalam perkembangan saat ini semuanya harus diatur dalam hukum, apalagi tingkat
kesadaran masyarakat akan hukum sangat rendah;

258

Hasil wawancara dengan Sekretaris Partai Gerindra Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada
hari kamis, 21 Maret 2019
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2. Sayap partai hingga saat ini tidak dicantumkan di websiet partai, ini suatu kelemahan,
mereka tidak diakui secara formal tapi diakui secara kinerja. Sayap partai tidak dirawat
namun, partai ingin sayap partai berkontribusi.
3. Sayap partai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak ada yang aktif kecuali yang
baru-baru, makanya sayap partai tidak punya kekuatan karena tidak punya dana untuk
konsolidasi.
4. Para caleg bisa menggunakan tenaga sayap partai ketika dia ingin menang maka, caleg
yang tidak punya modal sosial akan mengeluarkan dana besar karena butuh membayar
sayap partai untuk mencari orang untuk memilih
5. Sayap partai harus punya grand desain untuk menyasar dan menimbulkan efek yang
maksimal
Pendapat diatas didukung dengan adanya enam sayap partai milik Pertai Gerindra
yaitu, Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Hindu-Budha (GEMA SHADANA),
Kristen Indonesia Raya (KIRA), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Pemuda Indonesia
Raya (Tidar; Tunas Indonesia Raya) dan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR).
Jika kita perhatiakan dari nama sayap partainya, sangat kelihatan memang mempunyai
segmen tertentu. Misalnya, sayap partai “Gemira” yang bernuansa agama Islam dan tentu
sasaran segmennya adalam masyarakat yang beragama muslim. Begitupun dengan “Gema
Shadana” yang lebih bernuansa agama Hindu-Budha, dan tentu sasaran dari sayap partai
tersebut lebih kepada masyarakat yang beragama Hindu-Budha.
Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008, yang
menyebutkan mengenai ketentuan sayap partai diatur sesuai AD/ART partai politik. Sayap
partai dalam Partai Gerindra telah diatur (sesuai) dalam AD/ART partai. Dalam anggaran
dasar ketentuan mengenai sayap partai terdalam satu pasal dan lima ayat. Dalam pasal 27
menyebutkan:
1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra membentuk Organisasi Sayap di tingkat
pusat sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
2) Organisasi Sayap Partai Gerindra tingkat pusat yang dinyatakan sah adalah
organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
3) Pengesahan susunan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai Gerindra
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra atas persetujuan Ketua
Dewan Pembina.
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4) Pengesahan susunan personalia Organisasi Sayap Partai Gerindra di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap
masing-masing.
5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Tujuan dari dibentuknya sayap partai sebenarnya dapat kita cermati dari adanya
ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART). Dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra
mentyebutkan; “Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan
Pimpinan Pusat Partai Gerindra berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu
perjuangan Partai Gerindra melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
Dengan demikian maka tujuan dibentuknya sayap partai dalam partai Gerindra telah
jelas, diantara tujuan dibentuknya sayap partai adalah untuk mendukung partai untuk
membantu dalam perjuangan partai melalui pelaksanaan program partai dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan partai-partai yang lain
mengenai pengaturan sayap partai, pengaturannya disesuaikan dengan AD/ART.
Menurut Mantan Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta dan Mantan Pengurus Partai
Amanat Nasional di DIY Teguh Imam Sationo, mengatakan bahwa: seringkali partai
membuat sayap partai tapi tidak punya grand design sehingga, kerja-kerja sayap partai tidak
kena sasaran. Seharusnya, partai perlu memberikan pelatihan terlebih dahulu, misalnya
dengan memberi pelatihan-pelatihan untuk menulis di media, pelatihan berpolitik,
pengkaderan dan lain sebagainya. Tujuan dari dibuatnya pelatihan adalah, untuk mencari
kader dalam berpolitik. Tanpa adanya pelatihan dan kemampuan berpolitik maka akan sulit
untuk masuk pada massa yang besar. 259
Menurutnya, sayap partai juga mengalami kesulitan dalam biaya operasional
organisasinya karena, dana partai habis untuk membiayai partai itu sendiri. Kurangnya dana
operasional ini yang seringkali justru, sayap partai memanfaatkan jaringannya yang ada di
dinas-dinas untuk menanyakan mengenai informasi dana-dana bantuan. Jika ada dana
bantuan maka, sayap partai bisa masuk untuk menyerahkan proposal dana bantuan untuk
259

Hasil wawancara dengan Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), pada hari kamis, 14 Maret 2019
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membiayai kegiatan-kegiatan sayap partai. Harusnya partai dapat meniru partai-partai yang
kreatif misalnya, membuat semacam koperasi dan dijual kepada konstituen dan simpatisan.
Ini juga menarik jika meniru sepak bola yang menjual syal, kaos, stiker dan lain sebagainya.
Eksistensi dari sayap partai ditentukan oleh adanya dana operasional. Dampak dari
minimnya dana adalah, mereka (sayap partai) tidak banyak melakukan kegiatan. Bahkan
yang lebih aktif melakukan kegiatan adalah sayap partai baru. Akhirnya, untuk mencari
pendanaan biasanya sayap partai mencari para kandidat yang bersedia menjadi donatur. Atau
bahkan, memang dijadikan kendaraan oleh para kandidat. Maka daripada itu, biaya yang
dikeluarkan oleh para kandidat angkanya besar. Ini berbeda dengan kandidat yang memang
membangun modal sosial (sebelumnya) sehingga dapat menekan dana yang dikeluarkan.
Menurutnya, tidak semua orang yang aktif di partai ingin memajukan partainya, tapi
justru banyak yang hanya numpang nama saja sesuai kebutuhan. Berbeda dengan partaipartai yang memang serius mengelola sayap partainya misalnya, partai Golkar yang
memfungsikan sayap partainya. Salah satunya Himpunan Wanita Karya, makanya kaderkader perempuan Partai Golkar banyak yang hebat-hebat. Mereka telah ditempa di
Organisasi Masyarakat (Ormas), ini berbeda dengan Partai-partai Islam yang dari tahun
ketahun partai islam justru tidak muncul karena menganggap dirinya sudah besar dan
mempunyai massa banyak, padahal partai mereka terpecah-pecah. Hal-hal semacam ini
menyebabkan lalainya partai mengelola sayap partainya, dan setiap pemilu selalu kalah, ini
salah satunya disebabkan sayap partainya.
Dengan demikian, keperdulian akan peran sayap partai sangat dibutuhkan.
Keperdulian sebagaimana dimaksud tidak hanya melalui partai politik namun, pembuat
regulasi perlu memperhatikan dinamika sayap partai yang perkembang.
Penutup
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan sayap partai harus diakui baik
pada aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis. Pengakuan tersebut untuk meminimalisir
maslaah-masalah yang berpotensi disalah gunakan, baik oleh partai itu sendiri, oleh sayap
partai maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengedepankan
kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Pengaturan sayap partai juga berkaitan dengan
implikasi kinerja sayap partai dapat berkontribusi bagi pendidikan politik masyarakat
sehingga, pengaturan sayap partai melalui regulasi sangat dibutuhkan oleh sayap partai dan
masyarakat.
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ABSTRAK
Eksistensi Organisasi Sayap Partai (OSP) di ndonesia mengalami persoalan khususnya
apabila dilihat dari aspek hukumnya. Ada ketidakjelasan mengenai payung hukum yang
menaungi eksistensi OSP di Indonesia. Di satu sisi eksistensi OSP mendapat pengakuan
secara yuridis di dalam Pasal 12 huruf j UU No. 2/2008. Akan tetapi, di sisi lain pengaturan
lebih lanjut mengenai OSP tidak ditemukan di dalam UU Partai Politik tersebut, sehingga
ketentuan mengenai OSP menginduk pada UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU
Ormas). Di sinilah letak permasalahannya, UU Ormas inkompatibel untuk mengatur OSP
karena karakterisktik OSP berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Tulisan ini
akan akan mengidentifikasi bagaimana kedudukan, fungsi dan peran, serta hubungan OSP
dalam keorganisasian partai politik di Indonesia untuk mengetahui apakah sebenarnya OSP
itu merupakan bagian dari entitas Parpol atau bukan. Setelah itu akan dianalisis mengenai
integrase pengaturan OSP ke dalam UU partai Politik. Hasil dari analisis tersebut
menunjukkan bahwa OSP merupakan entitas partai politik baik dilihat dari sisi kedudukan,
fungsi dan peran serta hubungan OSP dengan partai. Oleh karena itu, pengaturan terhadap
OSP tidak bisa dipisahkan dari pengaturan tentang partai politik. Dengan kata lain harus ada
integrasi pengaturan OSP ke dalam UU partai politik. Hal tersebut penting dilakukan dalam
rangka menjaga konsistensi untuk menerapkan demokrasi konstituional.
Keywords: integration, Party Wing Organization (OSP), Political Party Law.
ABSTRACT
The existence of the Party Wing Organization/Underbow (OSP) in Indonesia experiences
problems especially when viewed from its legal aspects. There is a legal uncertainty
regarding the legal basis of the existence of OSP in Indonesia. On one hand, the existence of
OSP received juridical recognition in Article 12 letter j of Law No. 2/2008. However, on the
other hand further regulations regarding OSP are not found in the Political Party Law, so the
provisions regarding OSP are based on the Law on Community Organizations (UU Ormas).
Herein lies the problem, the Law on CSOs is incompatible to regulate OSP because OSP
characteristics are different from other social organizations. This paper will identify how the
position, function and role, as well as OSP relations in the organization of political parties
in Indonesia to find out whether the OSP is actually part of the political party entity or not.
After that, this paper will analyze the integration of OSP regulation into the Law on Political
Parties. The results of the analysis show that OSP is a political party entity both in terms of
position, function and role and OSP relations with the party. Therefore, the regulation of the
OSP cannot be separated from the regulation of political parties. In other words, there must
be integration of OSP regulation into the Law on political parties. This is important in order
to maintain consistency in implementing constitutional democracy.
Kata Kunci: Integrasi, OSP, UU Partai Politik
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PENDAHULUAN
Pasca reformasi 1998, terjadi euphoria kebebasan berserikat di Indonesia ditandai
dengan banyaknya berdiri partai-partai politik. Namun dalam perjalanannya terjadi “seleksi
alam” terhadap partai-partai tersebut. Partai politik yang mampu menghindar dari seleksi
alam tersebutlah yang pada akhirnya bisa eksis sampai dengan saat ini. Tentu banyak sekali
faktor yang mempengaruhi terjadinya seleksi alam tersebut, baik itu factor internal maupun
eksternal. Tetapi, satu hal yang pasti faktor pelembagaan (institusionalisasi) politik menjadi
salah satu penentu.
Tingkat pelembagaan politik yang tinggi merupakan kondisi atau persyaratan politik
yang harus ada apabila suatu partai politik ingin melanggengkan eksistensinya. Mengutip
istilah Duverger, partai politik dengan kelembagaan yang kuat tentu akan mampu melakukan
penetrasi teritorial sebagai bagian dari pengembangan cabang-cabang (branches) di luar
induk organisasi partai. Keberhasilan partai politik untuk memiliki kelembagaan yang kuat
dan mengakar ini berdampak pada dua hal, yaitu: 1) akan memperkuat stabilitas partai politik
dalam menghadapi kompetisi kepartaian; dan 2) memperkuat kemampuan partai politik
untuk mempertahankan sumber-sumber dukungan elektoralnya. 260
Keberhasilan tersebut dapat ditelusuri melalui kerangka hubungan partai dengan
masyarakat melalui organisasi koleteral disekitarnya. Kesamaan visi antara partai dengan
organisasi koleteral tersebut dapat membentuk hubungan untuk saling memberi dukungan
meskipun tanpa adanya ikatan formal dengan partai politik, serta dapat pula memiliki afiliasi
melalui pembentukan suborganisasi-suborganisasi oleh partai seperti pembentukan
organisasi sayap partai (selanjutnya disebut “OSP”).261
Namun eksistensi OSP pada konteks Indonesia mengalami persoalan yang cukup
serius, khususnya apabila dilihat dari aspek hukumnya. Ada ketidakjelasan (kalau tidak ingin
disebut terjadi kekosongan hukum) mengenai payung hukum yang menaungi eksistensi OSP
di Indonesia. Di satu sisi eksistensi OSP mendapat pengakuan secara yuridis di dalam Pasal
12 huruf j UU No. 2/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2011 tentang Partai
Politik (Selanjutnya disebut “UU Partai Politik”) yang menyatakan: “Partai Politik berhak
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik”. Dalam penjelasannya berbunyi,

260

Sigit Pamungkas, Pemilu: Perilaku Pemilih dan Kepartaian, Institute for Democracy and Welfarism,
Yogyakarta, 2010, hlm. 125-129.
261
Ibid.,
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“Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau
menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing
Partai Politik”. Di sisi lain pengaturan lebih lanjut mengenai OSP tidak ditemukan di dalam
UU Partai Politik tersebut, sehingga ketentuan mengenai OSP menginduk pada UU tentang
Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
Di sinilah letak permasalahannya, UU Ormas inkompatibel untuk mengatur OSP
karena karakterisktik OSP

berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Inkompatibilitas tersebut yang akhirnya berpotensi disahlahgunakan oleh partai politik,
sebab OSP ini sejatinya adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Sebagai contoh di
dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d UU Partai Politik ditentukan bahwa parpol dilarang meminta
atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan
usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya. Sementara di dalam UU Ormas tidak
ditemukan adanya larangan mengenai hal tersebut, sehingga bisa saja partai politik
menggunakan OSP yang notabenenya adalah ormas untuk misalnya menerima dana dari
BUMN padahal pada akhirnya dana tersebut digunakan olah partai politik. Hal ini sekali lagi
tentu membuka potensi adanya penyalahgunaan OSP untuk kepentingan partai politik atau
sebut saja “escape way” bagi partai politikl untuk melakukan tindakan-tindakan yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apabila partai politik ingin
melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan perundang-undangan, dia bisa “berganti baju”
menggunakan OSP agar tidak bisa diproses secara hukum.
Penyalahgunaan OSP oleh partai politik juga berpotensi terjadi dalam kontestasi
politik. Sebagaimana diketahui tidak jarang terlihat dalam event-event Pemilu, OSP diberi
peran yang cukup besar untuk “bertarung” di lapangan. Hal itu cukup beralasan mengingat
posisi OSP dalam kontestasi politik lebih “leluasa” untuk melakukan penetrasi politik
terhadap konstituen. Bahkan ada partai politik yang diduga justru menggunakan OSP
sebagai actor money politics, karena secara aturan perundang-undangan ada celah dimana
OSP tidak bisa diproses hukum karena dianggap bukan bagian dari entitas partai politik
sehingga tidak masuk sebagai subyek delik sebagaimana diatur baik dalam UU Pilkada
maupun UU Pemilu. Misalnya pada saat pelaksaan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 yang
lalu, salah satu OSP PDI Perjuangan, yaitu Banteng Muda Indonesia (BMI) diduga
melakukan aktivitas money politics berupa menggelar pasar murah yang dilaksanakan
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serentak di 30 titik wilayah DKI Jakarta menjelang pelaksanaan Pilkada. Walaupun hal
tersebut dibantah oleh BMI sebagai aktivitas money politics.262
Berbagai persoalan sebagaimana diuraikan di atas tentu perlu dicarikan solusinya
secara ketatanegaraan, mengingat Parpol termasuk di dalamnya OSP merupakan elemen
penting dalam pembangunan sistem demokrasi di suatu Negara. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka terlebih dahulu harus diidentifikasi bagaimana kedudukan, fungsi dan peran,
serta hubungan OSP dalam keorganisasian partai politik di Indonesia untuk mengetahui
apakah sebenarnya OSP itu merupakan bagian dari entitas Parpol atau bukan. Setelah itu
akan dianalisis apa urgensi pengaturan OSP ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional
dan kemudian diuraikan solusi ketatanegaraan yang ideal dalam pengaturan OSP di
Indonesia.
PEMBAHASAN
A. Menyibak Tabir OSP sebagai Entitas Partai Politik
Partai politik merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kebebasan berserikat
yang sangat berperan dalam setiap decision making process yang menghubungkan warga
negara dengan institusi kenegaraan. Sigmund Neumann dalam “Modern Political Parties”,
berpendapat bahwa partai politik adalah perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan
ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. 263 Dengan demikian,
partai politik mempunyai posisi dan peran penting dalam demokrasi yang menjalankan peran
penghubung strategis antara proses kenegaraan dengan warga negara, bahkan partai
politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi. Yves Meny dan Andrew Knapp
menyatakan “a democratic system without political parties or with single party is impossible
or at any rate hard to imagine”.264 Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak
dapat berjalan tanpa adanya partai politik. 265
Secara umum menurut Miriam Budiardjo dapat dikatakan bahwa partai politik adalah
suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai
dan cita-cita yang sama. Oleh karenanya tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh
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kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara-cara yang konstitusional
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.266 Cara-cara konstitusional dimaksud
salah satunya melalui Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan
Anggota Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah.
Secara umum Roy C. Macridis sebagaimana dikutip oleh Ichlasul Amal
menyebutkan, fungsi partai politik antara lain yaitu: representasi (perwakilan), konversi dan
agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen
(pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin dalam melakukan
pertimbangan dan perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah. 267 Fungsi
tersebut kemudian selaras dengan pemahaman Almond yang beranggapan bahwa partai
politik tersebut merupakan komponen penting dari struktur politik. Menurut Almond ada
delapan fungsi struktur politik, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi
politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, penerapan
kebijakan, dan penghakiman kebijakan. 268
Tiga fungsi pertama tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan pemerintahan (public policy), tetapi sangat menentukan cara bekerjanya sistem
politik. Pertama, sosialisasi politik, fungsi ini dinilai dapat mengembangkan dan
memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk umum. Kedua, rekrutmen politik,
fungsi ini merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan
pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, fungsi ini dijalankan melalui
pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan publik. Ketiga, komunikasi politik,
dalam fungsi ini informasi melalui masyarakat terintegrasikan melalui stuktur yang ada
dalam sistem politik, melalui komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. 269
Fungsi struktur politik lainnya seperti, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan,
pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan, memiliki
keterkaitan dengan pembuat dan pelaksanaan kebijakan dalam setiap sistem politik. Partai
politik melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan dengan membuat dan menyampaikan
tuntutan-tuntutan kepada pemerintah melalui penentuan yang menjadi kepentingan mereka
266
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yang kemudian menggabungkan tuntutan tersebut menjadi alternatif kebijakakan dengan
mengagregasikan kepentingan yang dipertimbangkan oleh pembuatan kebijakan dan
penerapan kebijakan serta mengawal proses pelaksanaan penerapan kebijakan melalui
proses penghakiman atas kebijakan.
Miriam Budiardjo juga memiliki pandangan yang serupa dalam menggambarkan
fungsi partai politik, menurutnya paling tidak terdapat empat fungsi partai politik yaitu
sebagai berikut: 1) partai politik sebagai sarana komunikasi politik; 2) partai politik sebagai
sarana sosialisasi politik (political socialization); 3) partai politik sebagai sarana rekrutmen
politik (political recruitment); dan 4) partai politik sebagai pengatur konflik (conflict
management).270
Pada konteks Indonesia, pengertian dan fungsi partai politik telah dirumusakan
dalam UU Partai Politik. Mengenai pengertian partai politik diatur dalam Pasal 1 angka 1
UU Partai Politik yang menyatakan:
“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak
dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
Sementara mengenai fungsi partai politik diatur dalam Pasal 11 UU partai politik yaitu
sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.
e.

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
untuk kesejahteraan masyarakat;
penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan uraian mengenai hakikat partai politik dan fungsi-fungsinya tersebut,
pertanyaannya kemudian apakah OSP merupakan bagian dari entitas partai politik?. Untuk
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menjawab pertanyaan ini penulis akan menganalisis kedudukan, fungsi dan peran serta
hubungan OSP dengan partai politik dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) pada 10 partai politik yang memiliki wakil di parlemen periode 20142019 yaitu sebagai berikut:
N
O
1

PARTAI

PDIP

KEDUDUK
AN OSP
Bagian dari
Komunitas
Juang Partai

Pasal 54 ayat
(1) AD

FUNGSI DAN PERAN
OSP

HUBUNGAN OSP
DENGAN PARTAI
POLITIK

Melakukan
pengorganisiran rakyat
sesuai jenis
komunitasnya sebagai
upaya penggalangan
pemilih di luar basis
Partai.

Komunitas Juang Partai
dalam melaksanakan
program atau kegiatannya
wajib berkomunikasi,
berkoordinasi, dan/atau
berkonsultasi dengan
Dewan Pimpinan Partai
sesuai tingkatannya.

Pasal 54 ayat (2) AD
Pasal 39 ayat (1) ART
Ikut serta dan berperan
aktif dalam rapat
koordindasi partai baik
level nasional maupun
regional

Pasal 56 ayat (2) jo
Pasal 62 ayat (2) ART

2

GOLKAR

Wadah
perjuangan
sebagai
pelaksana
kebijakan
partai

Pasal 28 ayat
(1) AD

Pelaksana kebijakan
partai

Pasal 28 ayat (1) AD

Memenuhi kebutuhan
strategis dalam rangka
memperkuat basis
dukungan partai

Pembentukan Organisasi
Sayap diusulkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat
dan
ditetapkan oleh Rapat
Pimpinan Nasional

Pasal 28 ayat (2) AD
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Pasal 28 ayat (1) AD

Sebagai mekanisme
sentral dalam
rekrutmen, pembinaan
dan pendayaguaan
kader serta dalam
pelaksanan program
partai sesuai dengan
basis dan/atau potensi
kelompok strategisnya

Pasal 26 ayat (2) ART

Organisasi Sayap di setiap
tingkatan memiliki
struktur organisasi dan
kewenangan untuk
mengelola dan
melaksanakan kegiatan
organisasi sesuai
bidang/kelompok
strategisnya, yang dalam
pelaksanaannya
dipertanggungjawabkan
pada Dewan Pimpinan
Partai sesuai tingkatannya.

Pasal 26 ayat (3) ART

Ikut serta dan berperan
aktif dalam seluruh
Musyawarah dan
Rapat-Rapat baik di
tingkat nasional
maupun regional

3

HANURA

Organisasi
sayap adalah
organisasi
fungsional
dan profesi
yang
dibentuk oleh
Dewan
Pimpinan
Pusat,
sebagai
wadah
perjuangan
Partai.

Untuk memenuhi
kebutuhan taktis dan
strategis dalam
memperkuat basis
dukungan.

Hubungan Organisasi
Sayap dengan
kepengurusan Partai pada
semua tingkat
kepengurusan bersifat
koordinatif

Pasal 44 ayat (1) AD
Pasal 20 ayat (9) ART
Ikut serta dan berperan
aktif dalam seluruh
Musyawarah dan
Rapat-Rapat baik di
tingkat nasional
maupun regional

Pasal 44 ayat
(1) AD
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4

GERINDRA

Dewan
Pimpinan
Pusat Partai
GERINDRA
membentuk
Organisasi
Sayap di
tingkat pusat
sebagai
sumber
anggota atas
persetujuan
Ketua Dewan
Pembina.

sebagai sumber anggota

Pasal 27 ayat (1) AD

berperan sebagai
pendukung Partai untuk
membantu perjuangan
Partai GERINDRA
melalui pelaksanaan
Program Partai dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan
bernegara.

Pasal 27 ayat
(1) AD
Pasal 23 ayat (1) ART

Organisasi Sayap Partai
GERINDRA tingkat pusat
yang dinyatakan sah
adalah organisasi sayap
yang telah ditetapkan
berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat atas
persetujuan Ketua Dewan
Pembina.

Pasal 27 ayat (2) AD

Pengesahan susunan
personalia Pimpinan Pusat
Organisasi Sayap Partai
GERINDRA ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan
Pusat Partai GERINDRA
atas persetujuan Ketua
Dewan Pembina.

Ikut serta dan berperan
aktif dalam seluruh
Kongres, Musyawarah
dan Rapat-Rapat baik di
Pasal 27 ayat (3) AD
tingkat nasional
maupun regional

Pengesahan susunan
personalia Organisasi
Sayap Partai GERINDRA
di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota dan
Kecamatan ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat Organisasi
Sayap masing-masing.

Pasal 27 ayat (4) AD

Kebijakan Organisasi
Sayap harus sejalan
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dengan kebijakan Partai
disetiap tingkatan

Pasal 23 ayat (2) ART

5

PKB

Perangkat
Partai terdiri
dari
Lembaga,
Badan
Otonom,
Majelis
Tahkim dan
Fraksi

Pasal 14 AD

Badan otonom adalah
perangkat partai yang

Badan Otonom dapat
dibentuk berdasarkan

berfungsi membantu
melaksanakan
kebijakan

kepentingan perjuangan
partai yang berkaitan
dengan bidang politik,
ekonomi, hukum, social
budaya, pendidikan, dan
pertahanan, yang
pelaksanaan dan
pencapaiannya
memerlukan garis instruksi
dan/atau konsolidasi
dan/atau koordinasi secara
mudah, cepat, efektif dan
efisien.

partai, khususnya yang
berkaitan dengan
kelompok masyarakat
tertentu dan merupakan
basis massa
serta sumber kader
Partai di berbagai
segmen dan/atau
lapisan sosial
masyarakat.

Pasal 44 ayat (2) ART
Pasal 44 ayat (1) ART

Ikut serta dan berperan
aktif dalam seluruh
Muktamar,
Musyawarah dan
Rapat-Rapat baik di
tingkat nasional
maupun regional

Ketua Badan Otonom
secara otomatis menjadi
anggota Pleno Dewan
Pengurus Partai pada
tingkatan masing-masing.

Pasal 44 ayat (9) ART

Badan Otonom
berkewajiban
menyesuaikan asas, tujuan,
dan usahanya dengan
Partai.
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Pasal 45 ayat (2) ART

Keputusan
permusyawaratan tertinggi
Badan Otonom yang
menyangkut Peraturan
Dasar dan Peraturan
Rumah Tangga harus
mendapat persetujuan
Dewan Pengurus Pusat,
baik secara
keseluruhan maupun
dengan perubahan;

Pasal 45 ayat (3) ART

6

DEMOKRAT

Organisasi
Sayap
merupakan
wadah
kaderisasi
dan
perjuangan
sebagai
pelaksana
kebijakan
partai untuk
memenuhi
kebutuhan
strategis
dalam rangka
memperkuat
basis
dukungan
partai.

Kaderisasi dan
perjuangan sebagai
pelaksana kebijakan
partai untuk memenuhi
kebutuhan strategis
dalam rangka
memperkuat

Mekanisme dan tata cara
pembentukan dan
penetapan Organisasi
Sayap diatur lebih
lanjut dalam Peraturan
Organisasi.

basis dukungan partai.
Pasal 97 ayat (2) AD
Pasal 97 ayat (1) AD

Ikut serta dan berperan
aktif dalam seluruh
Kongres, Musyawarah
dan Rapat-Rapat baik di
tingkat nasional
maupun regional

Pasal 97 ayat
(1) AD

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

208

7

NASDEM

Perangkat
Partai yang
diangkat oleh
Dewan
Pimpinan
Pusat

Pasal 38
ART

Berfungsi membantu
melaksanakan
kebijakan
partai, khususnya yang
berkaitan dengan
kelompok
masyarakat tertentu dan
merupakan basis massa
serta sumber kader
Partai di berbagai
segmen dan/atau
lapisan sosial
masyarakat.

Perangkat Partai yang
diangkat oleh Dewan
Pimpinan Pusat

Pasal 38 ART

Badan Otonom
berkewajiban
menyesuaikan asas, tujuan,
dan usahanya dengan
Partai.

Pasal 38 ayat (2) ART
Pasal 38 ART
Keputusan
permusyawaratan tertinggi
Ikut serta dan berperan
Badan Otonom yang
aktif dalam seluruh
menyangkut Peraturan
Kongres, Musyawarah
Dasar dan Peraturan
dan Rapat-Rapat baik di
Rumah Tangga harus
tingkat nasional
mendapat persetujuan
maupun regional
Dewan Pengurus Pusat,
baik secara
keseluruhan maupun
dengan perubahan;

Pasal 38 ayat (3) ART

8

PPP

Badan
Otonom
adalah
organisasi
massa/profesi
/kemasyaraka
tan yang
menyalurkan
aspirasi
politiknya

Saluran aspirasi politik

Pasal 76 ayat (1) AD

Ikut serta dan berperan
aktif dalam seluruh
Muktamar,
Musyawarah dan

Badan Otonom ditingkat
pusat ditetapkan dan
dikoordinasikan oleh
Pengurus Harian DPP

Pasal 76 ayat (3) AD
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kepada dan
bernaung di
bawah PPP,
yang
mengatur
urusan rumah
tangganya
sendiri

Rapat-Rapat baik di
tingkat nasional
maupun regional

Pasal 76 ayat
(1) AD

Badan Otonom di tingkat
wilayah dan cabang
ditetapkan oleh Pengurus
Pusat Badan Otonom
masing-masing dengan
mendapat rekomendasi
dari Pengurus Harian
Dewan Pimpinan Partai
sesuai tingkatannya;

Pasal 76 ayat (4) AD

Badan Otonom di tingkat
anak cabang dan ranting
disahkan berdasarkan
peraturan Badan Otonom
masing-masing dengan
mendapat rekomendasi
Pengurus Harian Dewan
Pimpinan Partai sesuai
tingkatannya;

Pasal 76 ayat (4) AD

9

PAN

Organisasi
otonom
adalah badan
khusus yang
mempunyai
kedudukan
mandiri,
berhak
mengatur dan
mengelola
sendiri unit
kerjanya
berdasarkan
ketentuan AD
ART,
platform,
arah

Melakukan konsolidasi,
akselerasi, dinamisasi,
dan optimalisasi kerjakerja partai dalam
perencanaan,
pengorganisasian dan
pelaksanaan tugas,
kegiatan dan program
partai di bidang-bidang
dan/atau kelompokkelompok tertentu guna
mencapai tujuan partai.

Organisasi otonom bisa
dibentuk di setiap jenjang
dewan pimpinan partai
berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat

Pasal 58 ayat (4) ART

Pasal 58 ayat (2) ART
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perjuangan
Ikut serta dan berperan
dan kebijakan aktif dalam seluruh
partai.
Kongres, Musyawarah
dan Rapat-Rapat baik di
tingkat nasional
Pasal 58 ayat maupun regional
(1) ART

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh Penulis
Berdasarkan penelusuran penulis, hanya ada satu partai yang tidak mengatur
mengenai OSP di dalam AD dan ART nya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari
berbagai pengaturan OSP di dalam Sembilan AD dan ART Partai Politik parlemen
sebagaimana diuraikan pada tabel di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut; pertama,
dilihat dari sisi kedudukan, OSP berada di bawah kendali partai politik bahkan secara tegas
dinyatakan sebagai pelaksana kebijakan partai politik. Walaupun terdapat beberapa partai
yang mengatur kedudukan OSP nya sebagai badan otonom yang mandiri seperti PPP dan
PAN, akan tetapi sifat mandiri yang diberikan terkesan “setengah hati” karena dalam
pelaksanaan seluruh aktivitas dan kegiatannya harus tetap mengacu kepada AD dan ART
partai, arah, platform, perjuangan dan kebijakan partai. Bahkan pembentukannya sendiri
ditetapkan oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, sehingga mengaburkan sifat kemandirian
dari OSP tersebut.
Kedua, dari sisi fungsi dan peran, OSP melaksanakan fungsi-fungsi partai politik
khususnya fungsi komunikasi politik dan sosialisasi politik karena OSP difungsikan sebagai
pelaksana kebijakan partai, pelaksana program-program partai, pelaksana perjuangan partai,
penggalangan pemilih dan memperkuat basis dukungan partai. Bahkan OSP juga berfungsi
sebagai sarana rekrutmen politik, terbukti di mayoritas AD dan ART partai politik
disebutkan bahwa sumber keanggotaan partai politik itu berasal dari OSP. Selain itu, OSP
juga memiliki peran yang sangat signifikan di dalam partai politik, terbukti dari semua
kegiatan-kegiatan partai politik yang penting dan strategis, OSP selalu dilibatkan secara
aktif, misalnya dengan ikut serta dan berperan aktif dalam kongres ataupun muktamar,
musyawarah dan seluruh rapat-rapat baik di tingkat nasional maupun regional.
Ketiga, dari sisi hubungan dengan partai politik induknya, OSP memiliki
ketergantungan terhadap partai politik induknya terbukti pebentukan OSP ditetapkan oleh
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partai politik. Bahkan pengangkatan personalianya-pun dilakukan oleh partai politik
induknya. Dalam pengambilan keputusan OSP juga harus mendapat persetujuan dari partai
politik induknya. Tidak hanya itu, OSP juga wajib melaporkan dan mengkoordinasikan
seluruh kegiatan dan aktivitasnya kepada partai politik induknya. Dengan demikian apabila
merujuk kepada kesimpulan tersebut, maka terlihat jelas bahwa sejatinya OSP memang
bagian dari entitas partai politik.
B. Integrasi Pengaturan OSP Ke Dalam UU Parpol: Perspektif Demokrasi
Konstitusional
Sebagai negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, maka Indonesia memilih
sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Jimly Asshiddiqie mengatakan sebenarnya ciriciri atau unsur-unsur demokrasi itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat,
yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan oleh dan untuk rakyat
sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta
rakyat dalam penyelenggaraan negara. 271 Sehingga dapat dipahami bahwa konsep
kedaulatan rakyat merupakan perwujudan dari demokrasi. Oleh karena itu, tepat apabila
dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat bahkan tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya karena demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya kedaulatan
rakyat.
Ditinjau dari sudut pandang kenegaraan, kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan
tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara pada rakyat, rakyat menentukan sendiri
bagaimana mereka harus diperintah. 272 Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945.
Secara tekstual ketentuan pasal tersebut mengandung makna bahwa pelaksanaan kedaulatan
rakyat hanya dapat dilaksanakan bila sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUD.
Dalam pengertian lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan
hukum dan konstitusi. Jadi, terdapat supremasi konstitusi di atas kedaulatan rakyat, sehingga
dapat dikatakan ketentuan ini mengandung prinsip demokrasi konstitusional.
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Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum,
Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005., hlm. 242.
272
Bagir Manan (ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media
Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 56-61.
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Konsep demokrasi konstitusional pada dasarnya perpaduan antara asas kedaulatan
rakyat dan negara hukum yang berbasis pada asas kedaulatan hukum (nomokrasi). Paham
negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab hukum yang mengatur
dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas
dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan. Begitu eratnya keterkaitan antara paham negara hukum dan kerakyatan,
sehingga muncul negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat)273 atau dalam
bentuk konstitusional disebut demokrasi konstitusional (constitutional democracy).274
Dalam konsep demokrasi konstitusional, hukum dibangun dan ditegakkan menurut
prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan
ditegakkan dengan tangan besi semata (Machtsstaat). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur
berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk
mencegah munculnya mobokrasi275 yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. 276
Dalam konteks pelaksanaan kebebasan berserikat sebagai pengejawantahan dari
demokrasi, khususnya berkaitan dengan keberadaan OSP, perlu diadakan pengaturan yang
memadai. Hal tersebut penting, mengingat sejauh ini sebagaimana duraikan sebelumnya
pengaturan tentang OSP sangat tidak jelas. Bahkan keberadaan OSP ini secara yuridis
cenderung “liar” sehingga sangat potensial disalahgunakan oleh partai politik. Tentu kondisi
yang demikian tidak mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional.
Dalam rangka mengembalikan eksistensi OSP agar sesuai dengan jalur demokrasi
konstitusional yang telah digariskan konstitusi, maka eksistensi OSP perlu diatur secara
tegas dalam peraturan perundang-undangan. Apabila merujuk kepada hukum positif yang
saat ini mengatur keberadaan OSP, yaitu UU Ormas maka ketentuan tersebut tidaklah
memadai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kegiatan dan aktivitas OSP sangat
terafilisiasi dengan partai politik. Bahkan OSP itu sebenarnya pelaksana dari kegiatan dan
program-program partai politik. Oleh karena kegiatan dan aktivitasnya sangat erat dengan
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Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, 1994, Jakarta, hlm.167.
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Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Negara Hukum Demokratis, Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 690.
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Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York-Chicago-San
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kegiatan dan aktivitas partai politik, maka seharusnya yang berlaku adalah UU Partai politik
bukan UU Ormas, sebab UU Ormas tidak mampu menjangkau lebih jauh sampai ke arah itu.
Sebagai contoh di dalam UU Ormas, ormas tidak dilarang untuk mendirikan badan usaha,
sehingga apabila merujuk kepada UU Ormas, maka OSP tidak dilarang mendirikan badan
usaha. Tetapi kemudian di dalam UU Partai Politik, Parpol dilarang mendirikan badan usaha
dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.277 Lantas bagaimana kemudian ketika misalnya
ada partai politik yang memerintahkan kepada OSP-nya untuk mendirikan badan usaha
untuk kepentingan partai politik tersebut, apakah hal tersebut dibenarkan?.
Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai OSP ini memang sebaiknya
diintegrasikan ke dalam UU Partai Politik. Setaidaknya ada dua alasan utama yang menjadi
dasar justifikasinya, yaitu: pertama, karakteristik OSP sama dengan partai politik, bahkan
sebagaimana pembahasan sebelumnya OSP sejatinya adalah entitas partai politik, sehingga
ketantuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU Partai Politik sangat kompatibel untuk juga
diterapkan kepada OSP. Kedua, apabila keberadaan OSP tidak diintegrasikan ke dalam UU
Partai Politik, maka ada potensi penyalahgunaan OSP oleh partai politik, sebab partai politik
bisa saja menggunakan OSP untuk melakukan hal-hal yang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, untuk efektivitas
dan efisiensi secara perundang-undangan, maka pilihan untuk mengintegrasikan OSP ke
dalam UU Partai politik tentu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus membentuk
UU baru yang secara khusus mengatur OSP. Dengan diakomodirnya OSP ke dalam UU
Partai politik, maka pelaksanaan hak berserikat dalam wadah OSP sesuai dengan prinsip
demokrasi konstitusional yang diamantkan UUD NRI 1945, dimana pelaksanaan demokrasi
harus diatur dan bersandar pada aturan hukum.
Selanjutnya ke depan eksistensi OSP tentu perlu dipikirkan kembali agar tidak hanya
menjadi kepanjangan partai politik dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program
partai. Lebih dari itu keberadaan OSP seharusnya mampu menjadi lembaga kontrol guna
mengevaluasi kinerja partai politik baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan
internal ini dilakukan dengan peran kader OSP yang menjadi politisi partai politik tertentu.
Sementara pengawasan eksternal dilakukan dengan kegiatan advokasi melalui public
hearing, demonstrasi dan kritikan melalui media massa.278 Dengan desain OSP yang
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demikian tentu bisa menstimulasi perbaikan kinerja partai politik demi keberlangsungan
demokrasi yang lebih mapan.
PENUTUP
Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa OSP
merupakan entitas partai politik baik dilihat dari sisi kedudukan, fungsi dan peran serta
hubungannya dengan partai politik. OSP tidak bisa dipisahkan secara diametral dari partai
politik, sehingga pengaturan terhadap OSP tidak pula bisa dipisahkan dari pengaturan
tentang partai politik. Dengan kata lain harus ada integrasi pengaturan OSP ke dalam UU
partai politik. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi penerapan
demokrasi konstituional di Idnoensia. Oleh karena itu, tidak boleh ada bagian dari entitas
partai politik yang luput dari pengaturan secara yuridis.
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Abstrack
Political Parties as a political organization based on Law Number 2 Year 2008 on Political
Party has a right to create political party wings. However, this law did not give an obligation
for political party wings to be registered under Minister of Law and Human Rights. These
condition makes insynchronize between political parties legality according to the law and
political parties thats registered in The Ministry of Home Affairs as Civic Organization
(Ormas). In these normal condition, it is not matter, but if there is a conflict in internal
political parties, political party wings could be implicated. Therefore, the regulation about
political parties needs to be stricter, political parties wings is civic organization or parts of
political parties.
Key words : parties, organization, wings
Abstrak
Partai Politik sebagai sebuah organisasi politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik mempunyai hak untuk mendirikan sayap partai politik.
Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak memberikan kewajiban bagi sayap partai politik
tersebut harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kondisi ini melahirkan
ketidaksinkronan antara legalitas partai politik yang sah dan diakui didepan hukum dengan
sayap partai politik yang sebagaian besar justru terdaftar sebagai ormas di Kementerian
Dalam Negeri. Dalam kondisi normal hal itu tidak menjadi persoalan, namun apabila Partai
Politik tersebut mengalami perselisihan internal, sayap partai politik juga terseret ke dalam
pusaran konflik. Oleh karena itu, pengaturan terkait sayap partai perlu dipertegas kembali
apakah itu termasuk ormas ataukah bagian dari Parpol.
Kata Kunci: partai, organisasi, sayap
Pendahuluan
Pasal 12 j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberi hak
bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
Hanya saja ketentuan dalam undang-undang ini tidak mengatur secara detail terkait dengan
pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjadi penyempurna undangundang sebelumnya pun tidak memberikan penjelasan secara lebih mendalam. Hal ini
menyebabkan pengelolaan sayap partai politik hanya diatur oleh kebiasaan partai politik
masing-masing.
Beberapa partai politik dengan inisiatifnya sendiri mengatur hal tersebut di dalam
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, namun beberapa partai politik yang lain tidak
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menerapkan hal yang serupa. Ketiadaan regulasi yang jelas dari negara, membuat partai
politik enggan mengatur keberadaan sayap partai politik di aturan internal partai politik
tersebut secara lebih terperinci. Hal itu didasari oleh kepentingan politik, dimana apabila
dilakukan pengaturan secara mendetail maka wilayah abu-abu (grey area) yang selama ini
menjadi kewenangan ketua umum akan berpotensi semakin berkurang. Inilah yang
kemudian menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita pelembagaan partai politik yang
ideal, yaitu berjalannya fungsi partai politik sebagai badan hukum yang bersifat demokratis
bukan otoriter.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai
politik diwajibkan untuk tunduk pada aturan dasar yang disepakati oleh mereka sendiri
dalam forum tertinggi atau lebih dikenal dengan AD/ART. Hanya saja oligarki partai kerap
kali masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini relevan dengan pendapat
Geoff Mulgan yang menyatakan bahwa dalam tatanan demokrasi bagaimanapun akan
muncul oligarki yang mengatasnamakan masyarakat banyak, hingga nilai-nilai demokrasi
akan terbantahkan dengan sendirinya. 279
Dalam sejumlah konflik internal yang terjadi di sejumlah partai politik, persoalan
tersebut kerap kali merembet pada perbedaan pendapat didalam internal sayap partai politik
ataupun dengan kepengurusan partai politik yang sah di depan hukum. Bahkan sejumlah
sayap partai yang tidak pernah terdaftar atau sejatinya hanya terdaftar sebagai organisasi
kemasyarakatan (ormas) kerap kali kemudian megatasnamakan partai mengambil alih
kepengurusan partai yang sah280. Secara hukum, hal itu tentu saja tidak bisa dibenarkan,
karena secara legalitas, negara hanya mengakui struktur kepengurusan berdasarkan badan
hukum yang tercatat dan terdaftar di Kemenkumham. Akan tetapi memang apabila merujuk
kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak ada kewajiban untuk melaporkan
keberadaan sayap partai politik. Dalam Undang-Undang tersebut, Partai hanya wajib
mendaftarkan/melaporkan :281
1. AD/ART (Pasal 5) : mendaftarkan

279

Mulgan, Geoff. 1995. Politik Dalam Sebuah Era Anti-Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Hal.35
280

Dalam Kasus Partai Golkar, Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) digagas oleh Agung Laksono
(Ketua Kosgoro) dan Yorrys Raweyai (Ketua AMPG) yang semuanya merupakan sayap Partai Golkar
281
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik
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2. Struktur Kepengurusan (Pasal 23) : mendaftarkan
3. Mahkamah Partai (Pasal 32) : melaporkan
Ketiadaan kewajiban itulah yang membuat partai pada akhirnya terkesan enggan
mengatur keberadaan sayap partai nya secara lebih mendetail. Padahal sebagai lembaga,
ketiadaan aturan bisa menjadi persoalan untuk kedepannya, apalagi ketika partai politik
tersebut terjebak dalam persoalan internal. Karena, Partai Politik di Indonesia tercatat dalam
sejarah konfigurasi politik Indonesia merupakan organisasi yang tak bisa lepas dari
persoalan internal, bahkan ketika era reformasi dimana partai politik diberikan otoritas untuk
menyelesaikan persoalannya sendiri, konflik internal masih saja terjadi. Negara sebagai
pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan regulasi pun terlihat inkonsisten
dan kerap kali mengedepankan kepentingan politik serta mengorbankan kebenaran hukum.
Hal tersebut tidaklah aneh, karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak era
reformasi, jabatan Menteri Hukum dan HAM RI selalu dipegang oleh politisi bukan sosok
ahli yang berkecimpung dalam dunia hukum. Hal inilah yang menyebabkan politik hukum
regulasi terkait partai politik dan kebijakan-kebijakan strategis Menteri Hukum dan HAM
acap kali terpengaruh dengan unsur-unsur politik.
Situasi inilah yang kemudian membuat partai politik sering menjadi objek kekuasaan
yang mudah untuk dipecah belah. Sejak era reformasi, tercatat sejumlah partai lebih
disibukkan dengan persoalan internal partai dibandingkan memikirkan kemajuan bangsa dan
kesejahteraan rakyat. Apabila mengacu pada historis regulasi Partai Politik di Indonesia,
terdapat sejumlah konflik internal partai politik di Indonesia paska era reformasi:
1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Konflik Partai Kebangkitan Bangsa
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Konflik Partai Kebangkitan Bangsa
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
Konflik Partai Demokrasi Indonesia, Konflik Partai Peduli Rakyat Nasional, dll
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Konflik Partai Persatuan Pembangunan, Konflik Partai Golongan Karya, dll
Setiap undang-undang tentu saja mempunyai cara yang berbeda dalam menyelesaikan
persoalan, begitupula terkait penyelesaian perselisihan internal partai politik. Akan tetapi
yang kemudian luput dari para pembuat undang-undang adalah, konflik yang terjadi di partai
politik cenderung untuk melahirkan konflik pula di sayap partai politik. Sebagai contoh,
konflik di PKB akan melahirkan konflik juga di Garda Bangsa dan PPKB (Perempuan Partai
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Kebangkitan Bangsa), konflik di PPP biasanya memunculkan konflik di APK (Angkatan
Pembela Ka’bah) begitupula dengan yang terjadi di Partai Golkar.
Padahal sebagai bagian integral dari partai politik, selayaknya sayap partai politik wajib
dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI khususnya kepada Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, mulai dari fungsi dan perannya hingga struktur
kepengurusannya, bukan kepada Kementerian Dalam Negeri yang menangani Ormas. Hal
ini untuk menjamin kepastian hukum terkait sayap partai, apakah termasuk ormas ataukah
bagian dari partai politik.
Pembahasan
Sayap partai politik, secara organisasi ada, akan tetapi secara legalitas keberadaannya
masih bisa diperdebatkan apakah merupakan organisasi tersendiri ataukah bagian dari partai
politik. Dibeberapa partai politik, keberadaannya diatur didalam AD/ART, namun beberapa
lainnya tidak diatur didalam AD/ART bahkan seakan-akan menjadi organisasi eksternal
yang berdiri diluar partai politik. Akan tetapi ketika terjadi persoalan internal, sayap partai
kerap kali muncul ke permukaan secara tiba-tiba dan memposisikan diri sebagai sang
messiah atau juru selamat konflik. Sayap Partai secara organisasi penting bagi
perkembangan partai politik. Mengutip pendapat V. O. Key Jr. (1964), yang meneliti Partai
Politik di Amerika. Menurut key, Partai Politik di Amerika mempunyai tiga aktivitas utama
yaitu : The party-in-the-electorate was the party of the campaign, the creation of the party’s
image and reputation in the public’s mind, and the way the public used those sources as
informational short-cuts and decision-making devices or aides.282
Sebagaimana yang disampaikan ole V.O. Key, fungsi sayap partai bagi partai politik
selain sebagai cara partai untuk mendekatkan dengan konstituen, juga bisa merubah cara
pikir masyarakat terhadap image suatu partai politik. Sebagai contoh imaginasi masyarakat
terhadap PDI-P adalah partai yang identik dengan komunitas abangan. PDI-P kemudian
mencoba merubah image itu untuk menggaet kelompok Islam dengan membentuk Baitul
Muslimin Indonesia (BMI). Perubahan citra ini lambat laun berhasil dan membuat partai
tersebut jauh lebih terbuka dan diterima masyarakat.
Peran sayap partai yang vital dalam demokrasi namun diikuti minimnya regulasi
menciptakan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Muncul
kebimbangan terkait posisi sayap partai, apakah sebagai bagian eksternal ataukah internal
282

John H. Aldrich, Political Parties in and Out of Legislatures, The Oxford Handbook of Political
Science, Jul 2011, Hal.VII
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partai. Cara sederhana untuk melihat sejauhmana korelasinya dengan partai adalah dengan
cara melihat implikasi konflik internal partai terhadap sayap partai. Oleh karena itulah,
pertama-tama tulisan ini akan mencoba untuk melihat konfigurasi sayap partai politik di
Indonesia sejak era reformasi, bagaimana keberadaan sayap partai politik didepan hukum,
serta bagaimana sayap partai menyikapi konflik tersebut apakah memilih bersikap diam
ataukah sebaliknya ikut memperkeruh dinamika konflik.
Posisi Sayap Partai Di Depan Hukum
Posisi sayap partai didepan hukum positif saat ini statusnya adalah sebagai organisasi
kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan sebagian lainnya
juga terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk badan hukumnya. Hal
ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, bahwa Ormas terbagi dapat berbentuk 283:
a. badan hukum;atau
b. tidak berbadan hukum
Untuk ormas berbadan hukum, bisa berbentuk perkumpulan atau yayasan dan
pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Disisi lain, terdapat ormas
yang tidak berbadan hukum dan cukup didaftarkan saja di Kementerian Dalam Negeri.
Secara legalitas, sayap partai bukanlah bagian dari Partai Politik, meskipun
keberadaanya juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik. Pada Pasal 12 j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, negara
memberikan hak bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap
Partai Politik, hanya saja tidak ada penjelasan detail terkait hal tersebut. Oleh karena itu
apabila kita melihat kedudukan sayap partai saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
bisa digambarkan seperti ini:
Gambar 1
Kedudukan Sayap Partai
Ormas

Sayap Partai

Ormas Berbadan
Hukum

Sumber : diolah dari berbagai sumber
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Berdasarkan gambar itu bisa dijelaskan bahwa sayap partai ada yang murni organisasi sayap,
namun ada pula yang terdaftar sebagai ormas, ada pula yang terdaftar sebagai ormas
berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun meskipun bentuk sayap
partai politik bervariasi, ketiganya secara organisasi mempunyai kesamaan yaitu tunduk
kepada DPP Partai Politik. Hal inilah yang membuat identitas sayap politik menjadi samarsamar (kabur).
Padahal apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
Undang-Undang, Ormas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Organisasi Partai
Politik, dan pada pasal 59 juga ditegaskan terkait larangan Ormas mengumpulkan dana untuk
partai politik.
Secara tujuan pembentukan, ormas juga mempunyai tujuan yang berbeda dengan partai
politik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, bisa dilihat pada ketentuan
umumnya bahwa antara Ormas dan Parpol mempunyai tujuan yang berbeda,
Partai Politik : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ormas : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
Poin penting yang membedakan antara partai politik dan ormas adalah tujuan
pembentukannya, apabila ormas dibentuk semata-mata untuk kepentingan bangsa, partai
politik dibentuk sebagian untuk kepentingan anggotanya. Oleh karena itulah antara partai
politik dan ormas dalam hal ihwal pembentukannya terdapat jurang lebar yang memisahkan.
Akan tetapi fakta terkait eksistensi sayap partai didalam partai politik tidak bisa
dipisahkan, Pada Pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 Partai Politik ditingkat pusat dan 4 Partai
lokal di Aceh, semua partai politik mempunyai sayap partai baik dalam bentuk sayap
ataupun badan lainnya yang mempunyai fungsi serupa sayap. Berikut data yang bisa penulis
dapatkan dari berbagai sumber:
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Tabel 1
Sayap Partai Politik dalam AD/ART Partai
No

Nama Partai

Sayap Partai dalam AD/ART

1

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Diatur

2

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Diatur

3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP)

Tidak disebut (disebutnya lembaga)

4

Partai Golongan Karya (Golkar)

5

Partai Nasdem

6

Partai Gerakan
(Garuda)

7

Partai Berkarya

8

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Diatur

10

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Tidak Disebut (disebut badan
otonom)

11

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

12

Partai Amanat Nasional (PAN)

13

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Diatur

14

Partai Demokrat

Diatur

15

Partai Bulan Bintang (PBB)

16

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(PKPI)

Diatur
Tidak disebut (disebutnya lembaga
atau badan otonom)

Perubahan

Indonesia

Diatur
Diatur
Tidak Diatur

Diatur
Tidak Disebut (disebut lembaga dan
badan otonom)

Tidak Disebut (disebutnya badan
otonom dan badan khusus)
Diatur

Sumber : diolah dari berbagai sumber
Terlihat dari tabel diatas, keberadaan sayap partai diatur dalam AD/ART Partai Politik,
sehingga sulit untuk menafikan bahwa sayap partai bukan bagian integral dari partai politik.
Sayap Partai dan Konflik Internal Partai
Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara partai politik dan sayap partai
adalah dengan melihat implikasi konflik internal terhadap stabilitas sayap partai. Hal ini
didasarkan pada teori anatomi tubuh, apabila sayap partai merupakan bagian integral dari
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tubuh partai politik maka persoalan yang terjadi di internal partai politik pasti akan
berpengaruh terhadap sayap partai, begitupula yang terjadi sebaliknya.
Konflik internal partai politik menjadi salah satu karakteristik demokrasi Indonesia. Kondisi
ini disebabkan belum terlembaganya partai politik di Indonesia. Tidak ada mekanisme baku
dalam memilih ketua umum serta belum berjalannya fungsi kaderisasi partai politik secara
optimal. Hal inilah yang menyebakan pertarungan perebutan kekuasaan di internal jauh lebih
menarik daripada merebut suara rakyat. Akan tetapi para politisi tidak bisa sepenuhnya
disalahkan dengan kondisi ini, hal itu disebabkan adamya korelasi yang positif antara
pimpinan partai dan perolehan suara, sebagaimana yang dikatakan oleh Saiful Mujani dan
R. William Lidle284,
Party leadership was the factor most strongly associated with electoral choice in the
1999 and 2004 parliamentary elections and also in the 2004 presidential election. In
deciding how to cast their ballots, voters were strongly influenced by the likeability of
the party leader.
Begitu besarnya peran ketua umum Partai Politik, membuat jabatan ini menjadi objek politik
yang

menarik.

Ketua

Umum

hanya

bisa

dipilih

melalui

forum

tertinggi

(kongres,muktamar,kongres luar biasa, muktamar luar biasa) 285 yang menyebabkan
sosoknya mempunyai legitimasi yang kuat baik di internal partai maupun di depan hukum.
Kekuasaan yang kerap kali tak terbatas, oligarki politik, dan tiadanya aturan yang jelas
membuat ketua umum kerap kali mengambil kebijakan yang berseberangan dengan sebagian
anggotanya, dan pada akhirnya memunculkan kelompok baru dalam internal partai tersebut.
Persoalan yang kemudian muncul adalah konflik yang terjadi di internal partai politik
kemudian ikut merembet ke sayap partai yang secara organisasi berada di luar partai politik
dan secara badan hukum juga terpisah. Untuk melihat fenomena itu, artikel ini akan
membahas efek konflik internal terhadap sayap partai di Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) dan Partai Golkar.
Inmplikasi Konflik Internal Partai terhadap Sayap Partai
Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, PPP mempunyai beberapa badan otonom
meskipun didalam AD/ART nya tidak menyebut “sayap partai” namun secara fungsi sama
dengan badan otonom. Menurut Pasal 76 AD PPP,

284

Saiful Mujani and R. William Liddle, personalities,parties,and voters, Journal of Democracy Volume
21, Number 2 April 2010, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press
285
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
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Badan Otonom adalah organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan
aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah
tangganya sendiri;
Sementara itu pembentukan Badan Otonom ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP. Yang
kemudian menjadi persoalan, pengurus harian DPP yang dimaksud dalam AD/ART PPP
tidak disebutkan yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Hal ini disebabkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak memberikan kewajiban bagi Partai
Politik untuk mendaftarkan Sayap Politiknya kedalam struktur kepengurusan yang
dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hanya
mewajibkan pendaftaran AD/ART dan Susunan Kepengurusan, sementara itu untuk
Mahkamah Partai hanya juga wajib dilaporkan tanpa ada kewajiban untuk didaftarkan.
Pada tahun 2014, ketika PPP sedang terjadi konflik internal beberapa sayap partai politik
pada akhirnya juga ikut terpecah dan mengambil sikap yang berbeda dengan kepengurusan
yang legitimate di depan hukum.
Merujuk pada jejak digital yang terjadi sejak PPP mengalami konflik internal, artikel ini
mencoba melihat bagaimana organisasi ini bersikap.
1. Angkatan Muda Kakbah (AMK)
Angkatan Muda Kakbah (AMK) merupakan salah satu sayap Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) yang ikut terseret arus konflik internal. AMK hingga saat ini
mempunyai dua kepengurusan, yaitu Sudarto yang mendukung Djan Faridz sebagai
Ketua Umum DPP PPP dan Joko Purwanto di kubu DPP PPP dengan Ketua Umum
Romahurmuziy286. Secara hukum, Pemerintah hanya mengakui DPP PPP dengan Ketua
Umum Romahurmuziy, hanya saja didalam SK yang diterbitkan oleh Menteri Hukum
dan HAM RI tidak dicantumkan siapa Ketua AMK. Hal ini menyebabkan secara hukum,
Ketua AMK lemah karena secara struktural dia tidak masuk dalam kepengurusan PPP,
dan itu bisa diperparah apabila ternyata secara kultural sosok tersebut juga lemah.
2. Gerakan Pemuda Kakbah (GPK)
Sebagaimana organisasi sayap partai lainnya, GPK merupakan sayap partai yang
terpecah disebabkan oleh konflik internal. Ketua Umum PP GPK H. Syahrial Agamas,
merupakan pendukung Romahurmuziy, disisi lain juga terdapat PP GPK Khittah, yang
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http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ketum-amk-menduga-pemerintah-terlalu-intervensikonflik-ppp diakses pada tanggal 1 Maret 2019
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cenderung bersikap netral hanya saja mempunyai kecenderungan untuk mendukung
DPP PPP versi kepengurusan Djan Faridz 287. GPK Khittah ini diinisiasi oleh PW GPK
D.I Yogyakarta, mereka secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya kepada
pasangan Prabowo-Sandi, berbeda dengan dukungan DPP PPP kepada pasangan Joko
Widodo-Ma’ruf Amin. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh, karena secara kultural
Yogyakarta dekat dengan sosok Amin Rais, yang baik secara pribadi atau
mengatasnamakan PAN mendukung pasangan Prabowo-Sandi.
3. Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI)
GMPI merupakan salah satu sayap PPP yang secara fungsinya mengakomodir
kelompok pemuda. GMPI ini merupakan salah satu sayap PPP yang paling awal
menyuarakan dukungannya terhadap penonaktifan Suryadharma Ali sebagai Ketua
Umum DPP PPP.
4. Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)
Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) merupakan salah satu organisasi sayap Partai
PPP yang cenderung tidak ikut arus pertarungan politik. WPP cenderung tenang dalam
menyikapi konflik. Bahkan dukungan terhadap salah satu ketua umum juga relatif tidak
terlalu terdengar.
5. Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII)
Secara organisasi GMII terhitung baru dalam politik Indonesia. Baru didirikan pada
tahun 2007, GMII mencoba untuk merekrut kader-kader PMII dan HMI. Karena baru
secara organisasi, daya tarik GMII relatif masih kecil bila dibandingkan dengan
organisasi mahasiswa lainnya seperti PMII, HMI, ataupun GMNI. Oleh karena itu
terkait dengan konflik internal, GMII memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak
siapapun.
Sementara itu Partai Golkar sendiri mempunyai beberapa sayap politik. Ketentuan itu diatur
dalam Pasal 25 AD Partai Golkar, yang berbunyi:
Partai Golkar memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai
pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam
rangka memperkuat basis dukungan partai; Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional;
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https://swararakyat.com/gpk-khittah-kita-sering-berisik-tapi-tidak-arogan-seperti-kalian/ diakses
pada tanggal 1 Maret 2019
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Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pada Pasal 21 ART Partai Golkar sendiri berbunyi:
1. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai;
2. Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan
Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu
Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi
Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai;
3. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk
mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya,
yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai
sesuai tingkatannya;
4. Organisasi Sayap tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan melaksanakan
pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat dibawahnya;
5. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai
sesuai tingkatannya;
6. Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio
dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya;
Sebagaimana kasus yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), konflik internal
juga ikut berpengaruh terhadap dinamika internal sayap partai.
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
Kosgoro merupakan salah satu sayap Partai Golkar yang tertua. Pada waktu terjadi
konflik antara DPP Partai Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Agung
Laksono, Kosgoro juga ikut tenggelam dalam konflik internal. Hal itu bukanlah hal yang
aneh, karena Agung Laksono saat itu masih menjabat sebagai Ketua Kosgoro. Hal ini
berimplikasi terhadap Kosgoro yang terpecah menjadi dua kubu, yaitu Mubesleb
Kosgoro 1957 yang dihadiri digagas oleh Aziz Syamsudin dan dihadiri oleh Aburizal
Bakrie, sementara itu diwaktu yang hampir bersamaan terdapat Mubes yang dihadiri
oleh Agung Laksono dan diketuai oleh Sirajudin Abdul Wahab dan dibuka secara resmi
oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri). 288 Kosgoro meskipun sayap partai, namun
tercatat secara resmi sebagai ormas di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai ormas
berbadan hukum perkumpulan.
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
Soksi merupakan organisasi buruh yang dimiliki oleh Partai Golkar. Sebagaimana sayap
partai Golkar lainnya, efek dari konflik internal juga membuat Soksi terbelah menjadi
dua kelompok yaitu kubu yang mendukung Agung Laksono dan kubu yang mendukung
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Aburizal Bakrie. Kubu yang mendukung Agung Laksono adalah Lawrence Siburian,
sementara itu Ade Komaruddin menyatakan dukungannya kepada Aburizal Bakrie. 289
Sebagaimana Kosgoro, Soksi merupakan ormas yang terdaftar sebagai ormas berbadan
hukum permkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM.
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
MKGR merupakan salah satu sayap Partai Golkar yang aman dari persoalan konflik
internal. Pelaksanaan Mubes MKGR dihadiri oleh kedua kubu, Dari Kubu ARB
dimotori oleh Setya Novanto (Waketum). Sedangkan kubu Agung diwakili Agus
Gumiwang Kartasasmita (Waketum). Selain itu, juga terlihat Iskandar Mandji, Ibnu
Mundzir, Fayakhun Andriadi, melobi pemilik suara untuk mendukung Roem Kono.
Keberhasilan MKGR untuk tidak terseret arus konflik internal merupakan catatan positif
apabila dibandingkan dengan sayap partai golkar lainnya. 290
4. Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)
Sayap Partai Golkar yang berisi perempuan ini relatif jauh dari konflik.
5. Gerakan Pembangunan
Gerakan pembangunan juga merupakan salah satu sayap partai Golkar yang jauh dari
konflik.
Apabila kita melihat berdasarkan data diatas, dapat kita simpulkan dengan tabel sebagai
berikut:
Tabel II
Efek Konflik Internal Terhadap Sayap Partai PPP dan Golkar
Sayap Partai PPP
Ketika
Sayap Partai Golkar
Ketika Konflik
Konflik
Internal
Internal
Angkatan
Muda
Kakbah (AMK)

Ikut
Konflik

Koperasi Serbaguna Gotong
Royong (KOSGORO)

Ikut Konflik

Gerakan
Pemuda
Kakbah (GPK)

Ikut
Konflik

Sentral
Organisasi
Karyawan
Swadiri
Indonesia (SOKSI)

Ikut Konflik
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https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/22564781/rekonsiliasi-dua-kubu-soksi-golkar-akangelar-munas-ke-x diakses pada tanggal 1 Maret 2019
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https://nasional.kompas.com/read/2016/01/11/06350701/MKGR.Tak.Mau.Terlibat.Konflik.Golkar
diakses pada tanggal 1 Maret 2019
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Generasi
Muda
Pembangunan
Indonesia (GMPI)

Ikut
Konflik

Musyawarah Kekeluargaan
Gotong Royong (MKGR)

Tidak Ikut

Wanita
Persatuan
Pembangunan (WPP)

Tidak Ikut

Kesatuan Perempuan Partai
Golongan Karya (KPPG)

Tidak Ikut

Gerakan
Islam
(GMII)

Tidak Ikut

Gerakan Pembangunan

Tidak Ikut

Mahasiswa
Indonesia

Sumber : diambil dan diolah dari berbagai sumber
Terlihat dari data tersebut diatas, persoalan yang terjadi di internal partai politik cenderung
berimplikasi terhadap sayap partai. Memang beberapa sayap partai mempunyai
kecenderungan mengambil sikap netral, akan tetapi sikap itu lebih didasarkan pada
kepentingan kekuasaan bukan karena kedudukan sayap yang terpisah secara mutlak dari
kelembagaan partai politik.
Kesimpulan
Perdebatan terkait dengan status hukum sayap partai seharusnya sudah selesai. Secara
kelembagaan sayap memang berbentuk ormas, namun secara aktivitas merupakan bagian
internal dari partai politik yaitu sebagai media partai untuk menggaet konstituen dan
menciptakan narasi positif di masyarakat. Oleh karena itulah, sayap partai politik secara
kelembagaan mutlak bagian dari partai politik. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat
dampak konflik internal PPP dan Partai Golkar yang kemudian berdampak pula terhadap
stabilitas sayap partai tersebut.
Untuk menjamin kepastian hukum sayap partai agar tidak terjebak dalam perdebatan apakah
ormas atau bukan, pemerintah melalui Kemenkumham harus membuat regulasi yang jelas
dan mewajibkan pencantuman sayap partai ke dalam SK badan hukum Partai Politik dan
mengeluarkan status sayap partai dari pendaftaran Ormas baik yang terdaftar di Kementerian
Dalam

Negeri

ataupun

Kementerian

Hukum

dan

HAM

dan

kemudian

mengkategorisasikanya sebagai organisasi internal partai politik.
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FUNGSI DAN HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN
PARTAI POLITIK DI INDONESIA
FUNCTION AND RELATIONSHIP OF WINGS ORGANIZATION OF POLITICAL
PARTY WITH POLITICAL PARTY IN INDONESIA
Oleh
Dr. Marojahan JS Panjaitan, S.H.,M.H.291
Abstract
As referred to in Article 12 letter J of Act Number 2 of 2008 about Political Parties that
political parties have the right to form the wing organization of political parties. However,
this act does not explain in a limited way what is the political party's wing organization
functions, and how it relates to political parties. In the explanation, it is only stated that the
wing organizations of political parties are formed by and / or declare themselves as wings
of Political Parties according to the basic budget and household budget (bylaws) of each
Political Party. On that basis, this paper tries to conduct an assessment of what functions
and how the wings organization of political party relates to political parties. Through the
discussion it was found that the the function of wings organization of political parties were
aside from raising time in winning general elections, but also as a place to recruit and cadre
political parties in qualified cadres to be submitted in political competitions (elections). The
relationship between the wings organizationof party and political parties, that the wing
organization is a bridge for political parties to reach out to all groups of society, be they
youth, laborers, women or farmers, which in fact is a source of mass. The wing organization
of political parties have active role in fostering, developing and empowering the community
of each community in accordance with the realm, needs and the problem that they faces.
Keywords: wing organization, political party, and democracy
Abstrak
Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik bahwa partai politik berhak membentuk organisasi sayap partai politik. Namun
demikian, UU ini tidak menjelaskan secara limitatif apa fungsi organisasi sayap partai
politik, serta bagaimana hubungannya dengan partai politik. Di dalam penjelasannya hanya
disebutkan bahwa organisasi sayap partai politik dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri
sebagai sayap Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik. Atas dasar
itu, tulisan ini mencoba melakukan pengkajian terhadap apa fungsi dan bagaimana hubungan
organisasi sayap partai politik dengan partai politik. Melalui pembahasan ditemukan bahwa
fungsi organisasi sayap partai politik disamping sebagai penggalangan masa dalam
memenangkan pemilihan umum, tetapi juga menjadi wadah untuk melakukan rekruitmen
dan pengkaderan partai politik dalam kader-kader yang berkualitas untuk diajukan dalam
kompetisi politik (pemilu). Hubungan organisasi sayap partai dengan partai politik, bahwa
organisasi sayap ini menjadi jembatan partai politik dalam menjangkau seluruh golongan
masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan
sumber massa. Organisasi sayap partai politik berperan aktif dalam membina,
mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan
ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
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Kata-kata kunci: organisasi sayap, partai politik, demokrasi
A. Pendahuluan
Di dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik disebutkan bahwa Partai Politik dapat membentuk dan memiliki organisasi sayap
Partai Politik. Selanjutnya, di dalam penjelasan disebutkan bahwa “Organisasi sayap Partai
Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap
Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik”. Berdasarkan penjelasan
UU. Nomor. 2 Tahun 2008 tampak bahwa pembentukan organisasi sayap partai politik itu
ada 2 cara, yakni :
1. Organisasi sayap partai politik dibentuk secara langsung oleh partai politik.
2. Organisasi sayap partai politik tidak dibentuk secara langsung oleh partai politik
Organisasi sayap yang dibentuk secara langsung oleh Partai Politik keberadaannya
ternyata ada yang disebut serta diatur secara langsung dan ada yang tidak disebut dan diatur
secara langsung dalam AD/ART partai politik. Organisasi Sayap Partai Politik yang disebut
secara langsung dalam AD/ART partai politik, misalnya dapat dilihat dalam Bab X Pasal 25
Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatakan, bahwa Partai GOLKAR memiliki
Organisasi Sayap. Kemudian di dalam Bab VII Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Partai
Golkar disebutkan, bahwa Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan,
yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda
yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG). Di luar itu masih dapat membentuk
Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai. Sehingga, di luar
yang disebutkan dalam ART ini, GOLKAR mempunyai Organisasi Sayap Golkar lainnya,
yakni:
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO);
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR);
4. Organisasi Profesi;
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM);
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI);
7. Gerakan Pembangunan.
Berbeda dengan PDIP, baik di dalam AD maupun ART nya tidak disebutkan secara
spesifik tentang organisasi sayap tersebut. Dalam Pasal 54 AD hanya disebutkan, bahwa:
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

232

(1) Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi
kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.
(2) Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis
komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga Partai.
Berdasarkan AD PDI Perjuangan di atas tampak bahwa organisasi sayap PDI Perjuangan
digabung dalam organisasi yang disebut dengan organisasi Juang Partai.
Menurut penelitian penulis, seluruh Partai Politik peserta pemilu tahun 2014
memiliki organisasi sayap. Hal itu bisa dilihat pada table di bawah ini : 292
No.

Partai

Jumlah Organisasi
Sayap

1.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

7

2.

Partai Kebangkita Bangsa (PKB)

5

3.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

13

4.

Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP)

8

5.

Partai Golongan Karya (Golkar)

6

6.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

16

7.

Partai Demokrat (PD)

20

8.

Partai Amanat Nasional (PAN)

5

9.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

5

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

4

11. Partai Bulan Bintang (PKB)

5

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
12.

(PKPI)

2
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Organisasi sayap yang tidak dibentuk secara langsung oleh partai politik adalah
organisasi masyarakat (Ormas) yang menyatakan diri secara sukarela menjadi organisasi
sayap partai politik. Ormas ini masuk menjadi organisasi sayap partai ada yang secara
menetap karena merasa seide dan/atau sepaham dengan visi/misi partai politik. Tetapi, ada
juga yang sesuai kebutuhan, misalnya, ormas tersebut menjadi organisasi sayap partai politik
pada saat Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan
sebagainya. Setelah itu, mereka jalan masing-masing.
Memperhatikan keberadaan organisasi sayap partai politik sebagaimana disebutkan
di atas, yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa organisasi sayap partai politik ini
sebenarnya dibentuk. Pertanyaan ini muncul, sebab dalam UU. Nomor. 2 Tahun 2008 tidak
dijelaskan secara tegas apa fungsi serta bagaimana hubungan organisasi sayap partai politik
dengan partai politik. Dalam penjelasan hanya disebutkan “organisasi sayap partai politik
dibentuk sesuai angaran dasar partai politik”. Artinya, kebijakan tentang apa yang menjadi
fungsi dan bagaimana hubungan organisasi sayap partai dengan partai politik ditentukan oleh
partai politik itu sendiri. UU seharusnya menegaskan apa yang menjadi fungsi organisasi
sayap partai politik, dan bagaimana hubungannya dengan partai politik. Hal itu perlu
ditegaskan agar tidak memberi penafsiran yang ganda tentang keberadaan organisasi sayap
partai politik ini dalam sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, melalui tulisan ini
penulis mencoba melakukan pengkajian terhadap :1. Bagaimana fungsi organisasi sayap
partai politik dalam partai politik, dan 2. bagaimana hubungan organisasi sayap partai politik
dengan partai politik.
B. Pembahasan
1. Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Partai Politik
Partai politik adalah sebuah wadah tempat sekumpulan orang yang mempunyai
kehendak dan cita-cita yang sama dalam mendapatkan (merebut) kekuasaan pemerintahan
dalam negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat,
bangsa dan negara.293 Berdasarkan pengertian ini, partai politik itu merupakan kumpulan
orang yang dijadikan sebagai tempat (wadah) untuk melakukan aktivitas dalam
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara.
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Dalam sebuah demokrasi, partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dan
strategis. Hal itu sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa partai
politik merupakan pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran penting dan strategis
dalam menghubungkan pemerintah dengan warga negaranya. 294 Begitu juga dengan H. Uu
Nurul Huda mengemukakan bahwa keberadaan partai politik dipergunakan untuk
mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab dari berbagai negara
dunia. 295
Berdasarkan peran partai politik sebagaimana dikemukakan di atas, partai politik itu
perlu dan penting diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang
demokratis. 296 Hal itu sesuai dengan pendapat Muhammad Ridha T.R yang merujuk pada
pendapat Minwaring dan Scully yang mengatakan bahwa pelembagaan partai merujuk pada
empat dimensi sistem institusionalisasi partai, yakni : Pertama, stabilitas kompetisi partai.
Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka volatility
dalam pemilu. Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki wilayah
pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai struktur yang mengikat.
Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program dan struktur yang jelas dan dapat
diterima masyarakat serta menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Lemahnya
hubungan struktur antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang
memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor
politik terhadap partai. Mereka melihat partai sebagai bagian yang penting dalam demokrasi.
Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan merupakan
subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya. Proses pelembagaan partai akan
sangat dibatasi selama partai masih menjadi struktural personal dari pemimpinnya. 297
Dengan adanya pelembagaan partai politik, kita bisa mengetahui struktur, nama jelas,
angggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART), tujuan, serta kedudukan hukum
Partai Politik tersebut. Dalam pada itu, partai politik tersebut juga perlu diikuti dengan
pengesahan secara hukum. Hal itu sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
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yang mengatakan, bahwa Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi
badan hukum.
Dalam sistem politik yang demokratis, terdapat banyak fungsi yang melekat pada
partai politik.298 Tanpa mengabaikan fungsi yang lain, salah satu fungsi yang mendapat
perhatian penulis adalah fungsi rekruitmen politik. Symsuddin Haris dkk mengatakan bahwa
fungsi rekruitmen politik merupakan yang paling banyak dilaksanakan oleh parpol, sebab
tanpa adanya rekrutmen, parpol tidak akan memiliki kader-kader yang berkualitas untuk
diajukan dalam kompetisi politik (pemilu). 299 Miriam Budiardjo300 juga mengemukakan
bahwa fungsi rekrutmen politik dalam parpol adalah proses parpol mencari anggota baru dan
mengajak individu yang (dinilai) memiliki bakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Menurut Syamsuddin Haris bahwa di dalam rekruitmen secara tidak langsung berjalan pula
proses kaderisasi. Rekruitmen dan kaderisasi merupakan fungsi yang semestinya dilakukan
oleh partai politik secara terus menerus dan sinergis. Sebab, melalui proses rekrutmen dan
kaderisasi yang baik, parpol diharapkan akan memiliki kader yang berwawasan, cerdas,
berintegritas, dan bersih dari tindak korupsi untuk diajukan dalam kompetisi politik. 301
Hal inilah yang menurut pengatan penulis kurang mendapat perhatian partai politik
di Indonesia selama ini. Sehingga, pada saat pencalonan Presiden dan/atau Kepala Daerah,
juga DPR dan DPRD misalnya, banyak parpol yang tidak memiliki calon, dan bahkan
kesulitan untuk mencari siapa yang harus dicalonkan. Tidak jarang terjadi, tiba-tiba muncul
calon yang sama sekali bukan kader parpol, seperti munculnya calon dari artis, pengusaha,
tokoh agama, mantan pejabat negara dan sebagainya. Akibatnya, ketika calon yang diusung
bukan dari kader parpol terpilih, malah meninggalkan partai pengusungnya. Apa lagi kalau
calon tersebut diusung bersama parpol lainnya, kontribusinya untuk memajukan parpol
pengusungpun tidak ada. Tentu ini sangat merugikan parpol itu sendiri. Disinilah betapa
proses rekruitmen dan kaderisasi ini harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar
parpol memiliki calon pemimpin bangsa yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki
kemampuan yang prima pada saat dicalonkan menjadi presiden/wakil presiden, DPR, dan
298
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DPRD misalnya. Apa lagi dalam menghadapi era revolusi industry 4.0 dan Society 5.0,
diperlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memahami kemajuan ilmu
dan teknologi, serta memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itulah, sebelum
dicalonkan menjadi pejabat negara, para kader parpol tersebut terlebih dahulu ditempa di
dalam organisasi sayap partai politik. Cara tersebut akan mendapatkan seorang kader partai
politik yang memiliki kemampuan manejerial ketika dicalonkan menjadi pemimpin negara.
Di dalam AD GOLKAR misalnya dikatakan, bahwa organisasi sayap partai itu
merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Begitu
juga organisasi sayap PDI Perjuangan disebutkan bahwa tugas organisasi sayap partai ini
melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan
pemilih di luar basis Partai. Melalui AD Golkar dan PDI Perjuangan ini kita bisa mengetahui
bahwa fungsi organisasi sayap partai politik tidak hanya sekedar penggalangan masa dalam
memenangkan pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap partai ini bisa menjadi
wadah (tempat) untuk melakukan rekruitmen dan pengkaderan partai. Pendapat ini sesuai
dengan yang dikatakan oleh Syamsuddin dkk bahwa organisasi sayap partai politik ini
menjadi sumber penting dalam melakukan pengkaderan internal partai. 302 Atas dasar itu,
keberadaan organisasi sayap partai politik ini perlu diperkuat keberadaannya.
2. Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik
Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, menyebabkan komunikasi
manusia begitu dekat. Dapat dikatakan, hampir tidak ada lagi tirai pemisah manusia
diseantero bumi ini. Berbagai kejadian diberbagai belahan dunia dengan mudah bisa diakses
melalui saluran media komunikasi. Hal tersebut juga berpengaruh pada dunia politik. Dalam
dunia politik, telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan, terlebih yang berkaitan dengan
hubungan antara kontestan politik dan konstituen, khususnya ikatan antara partai politik
dengan publik. Saat ini, publik memandang partai politik itu tidak terlalu terikat dengan
idiologi yang dianut oleh sebuah partai politik. Publik memandang partai politik itu lebih
mengarah kepada apa yang menjadi konsep dan gagasan sebuah partai politik dalam
membangun kedamaian, kesejahteraan dan kebahagian masyarakat.
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Memang tidak bisa dipungkiri, pandangan publik ke partai politik itu mengalami
krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan itu terjadi akibat ulah sekelompok elit politik koruptif
yang sering berlaku curang 303. Sikap koruptif elit politik itu telah menciderai kepercaiaan
publik kepada partai politik itu. Seperti dikatakan oleh Roby Arya Brata, bahwa pada
pemerintahan Orde Baru, korupsi justru digunakan sebagai strategi politik yang efektif untuk
mempertahankan kekuasaan. Rezim tersebut menggunakan korupsi untuk membangun
patronase dan loyalitas politik. Penguasa otoriter memamfaatkan isu korupsi untuk
melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Apa yang dikatakan oleh Roby Arya Brata ini adalah
suatu kenyataan di masa yang lalu di Indonesia. Atas dasar itulah, masyarakat pada tahun
1998 melakukan aksi demo dengan meminta Soeharto berikut kroni-kroninya turun. Di
samping prilaku koruptif, para elit politik juga sering mengubar janji dalam meraih suara
pada waktu kampanye. Setelah terpilih, janji tersebut tidak pernah diwujudkan.
Belakangan ini, elit politik malah membangun politik primordial dalam meraih
kekuasaan, baik itu primordial berbasis agama maupun kesukuan 304. Hal-hal ini
mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap keberadaan partai politik. Sehingga, tidak
sedikit yang antipati terhadap parpol tertentu. Hal itu bisa dibuktikan pada raihan kursi yang
diperoleh partai politik pada saat pemilihan umum. Malah ada partai politik yang tergradasi
karena tidak memenuhi kuota sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.
Pandangan negatif publik terhadap partai politik sebagaimana dikemukakan di atas
tidak bisa dipersalahankan. Namun demikian, apa pun alasannya kita tetap membutuhkan
partai politik tersebut. Sebab, seperti dikemukakan sebelumnya bahwa partai politik itu
merupakan sarana dan/atau pilar dalam mewujudkan demokrasi. Pengejawantahan hak
politik dilakukan melalui partai politik. 305 Syarifuddin Jurdi mengatakan bahwa tuntutan
demokrasi dan demokratisasi bangsa tidak hanya berhenti pada soal politik kekuasaan seperti
pemilihan umum (Pemilu) sebagai pintu masuk kekuatan-kekuatan politik untuk
mengendalikan birokrasi yang merupakan organisasi administrasi negara yang berfungsi
menjalankan tata pemerintahan, sekaligus diharapkan berperan mendorong transformasi
demokrasi bangsa. Demokrasi menjadi arena untuk mendistribusikan kekuatan secara adil,
artinya setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk terlibat dalam pembuatan
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keputusan publik. Fungsi penyediaan ruang partisipasi warga inilah yang berkembang
menjadi suatu arena artikulasi politik warga dalam sistem demokrasi yang tidak hanya
berhenti pada dimensi politik, tetapi mencakup arena-arena lain di luar politik tersebut.306
Dworkin sebagaimana dikutif oleh Aharon Baharak mengatakan bahwa demokrasi yang
sebenarnya (sejatinya) bukanlah demokrasi yang statistik, dimana apa pun keinginan
mayoritas dan khalayak banyak adalah sah. Tetapi, keputusan dalam demokrasi itu dianggap
syah jika semua (setiap) orang terlindungi. Keputusan politik harus memperlakukan setiap
orang dalam derajat yang sama.307
Berdasarkan pendapat di atas tampak bahwa tuntutan demokrasi dan demokratisasi
bangsa tidak hanya berhenti pada soal politik kekuasaan seperti pemilihan umum (Pemilu).
Tetapi, lebih luas dari itu, dalam demokrasi dan demokratisasi, semua warga negara
mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Semua harus dilibatkan dalam
mengambil kebijakan melalui keterlibatannya di dalam partai politik. Oleh karena itu, adalah
sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi
dalam kehidupan politik praktis. 308
Menurut Syarifuddin Jurdi lebih lanjut bahwa dalam kerangka demokratisasi bangsa
itulah berkembang berbagai aliran-aliran politik yang sebagian termanifestasikan dalam
bentuk kekuatan politik. Dalam hal ini, kekuatan politik tidak hanya berpusat pada partaipartai politik, tetapi juga lebih luas dalam arti kelompok-kelompok kepentingan pun dapat
dimasukkan dalam kategori kekuatan politik termasuk di dalamnya gerakan sosial dan
organisasi sosial kemasyarakatan. 309Penguatan partai politik haruslah dilakukan baik secara
internal dan eksternal partai. Penguatan secara internal dapat dilakukan melalui konsilidasi
internal partai, penguatan proses pengkaderan dan penguatan struktur partai. Pada eksternal
partai dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi terhadap penguatan mesin politik partai
melalui organisasi sayap atau sering disebut dengan underbow partai politik. Organisasi
sayap ini nantinya dapat dijadikan jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh
golongan masyarakat baik itu pemuda, kaum professional, tenaga ahli, buruh, perempuan
maupun petani yang notabene merupakan sumber massa.
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Keberadaan organisasi sayap diharapkan dapat berperan aktif dalam membina,
mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan
ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya organisasi pemuda harus
mampu memetakan potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemuda
serta merumuskan solusi dan langkah-langkah yang efektif, terutama yang berkaitan dengan
upaya pemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilih muda merupakan lumbung suara
yang patut untuk diperhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun
pilkada di setiap daerah.
Berkaitan dengan penguatan partai politik dengan organisasi sayapnya tersebut, pada
masa pasca-kemerdekaan beberapa partai politik sudah memiliki basis massa yang
dimobilisasi lewat pembentukan organisasi pendukung yang meliputi semua sektor, mulai
dari sektor umum, profesi atau lapangan pekerjaan, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI)
yang memiliki sejumlah organisasi seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, IPPi, Sobsi,
BTI, Lekra, PGRI Non-Vaksentral dll. Kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan
organisasi pendukung seperti Pemuda marhaen, Wanita Marhaen, GMNI, GSNI, Ptani, dan
Leknas. Partai Nahdlotul Ulama (NU) yang memiliki organisasi seperti Pemuda Anshor,
Muslimat NU, Fathayat, PMII, IPNU/IPPNU, Pertanu, Lebuni dll. Masyumi dengan GPII,
HMI, PII, Gasbindo.
Pada masa sekarang keberadaan organisasi sayap partai politik ini juga sangat
diperlukan dalam kerangka penguatan basis partai politik. Organisasi sayap partai politik ini
menjadi sumber penting dalam melakukan rekruitmen dan kaderisai partai politik. Melalui
sayap partai, internalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat
lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi
masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan
dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik
baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun deseminasi program dan kebijakan
partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa,
organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan. 310
Kaderisasi pada organisasi sayap partai bisa sekaligus menjadi perluasan basis dari
parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau underbow partai, dikembangkan
dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrument penting untuk menarik simpati dan
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mensosialisasikan kebijakan-kebijakan serta gagasan partai. Selain itu, dalam proses
pelembagaan partai, relasi parpol dengan organisasi massa merupakan salah satu cara untuk
memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses
pengkaderan. 311 Di samping memperluas basis massa, melalui organisasi sayap bisa
dibangun komunitas cendikiawan sesuai keilmuan masing-masing. Adalah suatu kenyataan
bahwa kaum cendikiawan tidak semuanya tertarik dalam aktivitas politik seperti bergabung
dengan satu kekuatan politik tertentu. Namun demikian, kaum cendikiawan ini bisa
dimobilisasi di dalam organisasi sayap partai politik. Pikiran-pikiran kaum cendikiawan
yang tergabung dalam sayap partai politik ini dapat ditransformirkan kepada kader partai
politik, sehingga tercipta kader partai politik yang berkarakter, berwawasan, cerdas,
berintegritas, dan bersih dari tindak korupsi.
Saat ini, kader partai politik tidak cukup hanya memiliki kemampuan bermain politik
serta mempunyai massa dan uang yang banyak. Kader parpol dituntut menjadi negarawan
yang memahami perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat. Sebab, masyarakat
membutuhkan pemimpin yang memiliki sikap negarawan dan mempunyai kecerdasan dalam
menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam negara. Sebuah negara akan
hancur apabila pemerintah tidak dipimpin oleh seorang yang memiliki sikap negarawan.
Azhar Kasim dkk mengatakan bahwa seorang negarawan selalu mendahulukan kepentingan
nasional atau kepentingan rakyat banyak, berbeda dari seorang penguasa semena-mena yang
lebih mementingkan diri sendiri, keluarga, dan golongan 312. Oleh karena itu, hubungan
antara organisasi sayap partai dengan partai politik sebagai basis untuk menciptakan kader
partai politik perlu diperkuat. Mereka-mereka yang aktif di organisasi sayap partai politik
menjadi kader utama partai politik untuk dicalonkan dalam menduduki jabatan-jabatan
dalam kelembagaan negara, misalnya menjadi DPR, DPRD, Presiden, Gubernur,
Bupati/Walikota dan sebagainya. Ketika kader partai politik menduduki salah satu jabatan
tersebut, kader tersebut dapat membawa nama harum partai yang mengusungnya. Oleh
karena itu, dalam memperkuat organisasi sayap partai, perlu dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan mengatur secara
limitatif apa yang menjadi fungsi serta bagaimana hubungan partai politik dengan organisasi
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sayap partai. Hal itu sekaligus menjelaskan untuk apa partai politik membentuk organisasi
sayap partai politik. Dengan demikian, dalam dinamika politik, hubungan antara partai
politik dengan organisasi sayap partai politik akan diketahui. Sehingga, ketika ada organisasi
sayap partai politik yang melakukan penyimpangan dari kebijakan partai dan/atau
melakukan perbuatan melawan hukum, akan dengan mudah menindak dan menyelesaikan,
baik itu menurut AD Partai Politik maupun menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
C. Penutup
Sebagaimana telah dikemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Fungsi organisasi sayap partai politik tidak hanya sekedar penggalangan masa dalam
memenangkan pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap partai ini menjadi
wadah untuk melakukan rekruitmen dan pengkaderan partai. Oleh karena itu,
organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan
pengkaderan internal partai. Atas dasar itu, keberadaan organisasi sayap partai politik
ini perlu diperkuat keberadaannya.
2. Hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik sangatlah erat.
Organisasi sayap ini menjadi jembatan partai politik dalam menjangkau seluruh
golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang
notabene merupakan sumber massa. Organisasi sayap partai politik berperan aktif
dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing
masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti
halnya organisasi pemuda harus mampu memetakan potensi, kebutuhan dan masalah
yang dihadapi oleh komunitas pemuda serta merumuskan solusi dan langkahlangkah yang efektif, terutama yang berkaitan dengan upaya pemenangan pemilu,
mengingat kelompok pemilih muda merupakan lumbung suara yang patut untuk
diperhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun pilkada di
setiap daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Aharon Baharak, The Judge in A Democracy, New Jersey: Priceton University, 2006.
Azhar Kasim dkk, Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

242

Governance, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2015
H. Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia, FM. Fokusmedia, Bandung,
2018.
Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana
Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
Marojahan JS Panjaitan, Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD
1945, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2017.
---------, Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan
dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 1995.
----------, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1977.
Muhammad Ridha T.R, Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat
Lokal: Penomena Politik Klan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Volume 2
Nomor 1, April 2016.
Peta

Partai

Politik

Peserta

Pemilu

2014,

aim-services.co.id/wp-

content/uploads/2013/12/Peta-Partai-Politik-dan-Sayap-Partai-014.pdf,

diakses

pada tanggal 8 Februari 2019.
Roby Arya Brata, Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Analisis Masalah Antikorupsi,
dan Kebijakan Kontemporer, Pustaka Mania, Jakarta, 2018.
Syamsuddin Haris et al, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia,
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan, Komisi
Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta, 2016.
Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Konstelasi Ideologi dan
Kepentingan, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

243

BIOGRAFI PENULIS
Penulis lahir di Parongil – Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada tanggal 13 Maret 1958.
Penulis adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung, sejak tahun 1982 sampai
sekarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 1984,
S2 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1995, dan S3 pada
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Penulis aktif dalam
berbagai penelitian, penyuluhan hukum, seminar (baik sebagai peserta maupun pembicara
dan/atau narasumber), konsultan hukum dibeberapa perusahaan sejak taun 1989 sampai
sekarang, serta konsultan hukum pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah. Penulis juga aktif membina kantor hukum di Kota Bandung. Kantor Hukum tersebut
merupakan laboratorium bagi Penulis dalam membedah dan mengikuti perkembangan Ilmu
Hukum. Tulisan Penulis yang sudah diterbitkan:
1. Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945, Pustaka
Reka Cipta, Bandung, 2017.
2. Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan menurut
Teori Praktek dan UUD 1945, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
3. Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan
dan Kebahagiaan menurut UUD 1945, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.
4. Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi
Negara, dalam Prosiding Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum terhadap
Pengelolaan Keuangan Negara, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman, Purwokerto, 2017.
5. Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara
menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, Jurnal yang dimuat pada Jurnal Hukum
Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia Volume 24 Nomor 3, 2017.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

244

URGENSI PENGATURAN LARANGAN DAN SANKSI
BAGI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PARTAI POLITIK
Dwi Putri Cahyawati313 & Merdiansa Paputungan314

Abstratk
Membentuk dan memiliki Organisasi Sayap Partai Politik adalah hak dari Partai Politik yang
diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Organisasi
Sayap Partai Politik itu sendiri adalah sama dengan organisasi pada umumnya, yakni
memiliki struktur dan kepengurusan, program kerja, serta kegiatan yang hendak dilakukan,
dan karenanya juga memiliki kemampuan dan/atau dapat melakukan apa yang oleh UndangUndang dilarang bagi Partai Politik. Akan tetapi UU No. 2 Tahun 2008 tidak mengatur
sedikitpun berkenaan dengan Organisasi Sayap Partai Politik. Tulisan ini hendak melakukan
analisis yuridis terhadap hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Parpol-nya.
Hubungan dimaksud adalah berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi
sayap parpol terhadap ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008 dan implikasinya terhadap
Partai Politik. Sehingga tulisan ini difokuskan untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan, yakni:
(1) Bagaimanakah hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap partai politik?;
(2) Apakah pertanggungjawaban hukum bagi organisasi sayap partai politik yang melanggar
ketentuan larangan dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008 dan implikasinya terhadap Partai
Politik.

Abstract
Forming and owning a Wing Party Political Organization is the right of Political Parties
granted by Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. The Political Party Wing
Organization itself is the same as the organization in general, which has structure and
management, work programs, and activities to be carried out, and therefore also has the
ability and / or can do what the Law prohibits for Political Parties. However, Law No. 2 of
2008 did not regulate a bit regarding the Political Wing Organization. This paper intends
to conduct a juridical analysis of the relationship between Political Parties and their
Political Wing Organizations. The intended relationship is related to violations committed
by the political party organization against the provisions of Article 40 of Law No. 2 of 2008
and its implications for Political Parties. So this paper is focused on answering 2 (two)
questions, namely: (1) What is the relationship between political parties and political party
wing organizations ?; (2) Is the legal responsibility for the wing organization of a political
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party that violates the prohibition provisions in Article 40 of Law No. 2 of 2008 and its
implications for Political Parties.

A.

PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara berdaulat, telah sejak awal mendeklarasikan dirinya

sebagai negara demokrasi. Hal yang demikian dapat dilihat, baik dalam wacana dan cita-cita
yang berkembang sejak sebelum kemerdekaan, dan tetap menjadi isyu yang dianggap
penting setelah kemerdekaan hingga hari ini. Dikatakan sebagai cita-cita karena dalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia, negara ini pernah berada dalam suatu fase, di mana
penguasa secara sadar mengubur demokrasi dengan segala dalihnya, atau menggunakan
demokrasi sebagai topeng untuk menutupi wajah otoriter yang berkembangkan secara
perlahan.
Sebagai negara demokrasi, kehadiran partai politik dalam kehidupan bernegara
adalah sebuah hal yang hampir mustahil untuk ditiadakan. Bahkan menurut Schattscheider,
‘Political parties created democracy’, partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan
sebaliknya. Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu bahkan
sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (the degree of institutionalization)
dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat perlembagaan partai politik itu sangat
menentukan kualitas demokrasi kehidupan politik suatu negara. 315
Sebagai pilar demokrasi, partai politik merupakan perantara yang akan
menghubungkan rakyat dengan pengambilan kebiajakan dalam negara. Hal ini dikarenakan
hakikat partai politik itu sendiri yang dibentuk oleh rakyat sendiri. Sejalan dengan hal
tersebut, R.H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang
sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kekuatan politik dan yang dengan
memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan
melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. 316
Partai politik berbeda dengan gerakan (movement). Suatu gerakan merupakan
kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembagalembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang
baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik,
315
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gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan kadangkadang malahan bersifat ideologis. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara
anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan identitas kelompok (group identity) yang
kuat. Oganisasinya kurang ketat dibandingkan dengan partai politik. Berbeda dengan partai
politik, gerakan ini sering tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum. 317
Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (pressure group) atau istilah
yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (interest group). Kelompok
ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembagalembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan
yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya
dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai
di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Teranglah bahwa
kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit dari pada partai politik,
yang karena mewakili pelbagai golongan lebih banyak memperjuangkan kepentingan
umum. Pun organisasi kelompok kepentingan lebih kendor dibandingkan dengan partai
politik.318
Secara konstitusional, setelah UUD NRI 1945 mengalami 4 (empat) kali
amandemen, maka kedudukan dan eksistensi partai politik telah mendapatkan ‘rumah’ di
dalam konstitusi. Secara spesifik, rumah tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD
NRI 1945 yang menentukan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat”. Akan tetapi menurut Jimly Asshiddiqie, 319 adanya jaminan
konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, memang tidak menghilangkan
keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanan hak-hak itu dengan undang-undang
seperti dimaksud oleh Pasal 28 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya itu, harus diingat pula
adanya pengaturan seperti yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UU 1945, yang
menentukan:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin penegakkan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
317
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dan untuk memebuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketrtiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Pengaturan tersebut teramat penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis
seperti Indonesia, agar jalannya kehidupan bernegara tidak berubah menjadi demokrasi yang
kebablasan. Terlebih jika kita melihat fungsi dari partai politik kehidupan yang demokratis
dalam sebuah negara. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik mempunyai fungsi yang
sangat penting dalam sebuah negara yang demokratis. Adapun secara umum fungsi partai
politik itu terdiri atas: 320
1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan
aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran
pendapat dalam msayarakat berkurang.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh
sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam
masyarakat di mana ia berada. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui
ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.
3. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk
turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).
Dengan demikian, partai turur memperluas partisipasi politik.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)
Dalam suasanan demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat
merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk
mengatasinya.
Keempat fungsi partai politik di atas, kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan fungsi
partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di saat
yang bersamaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juga menentukan bahwa Partai
Politik memiliki hak, yang diatur dalam Pasal 12. Di antara hak yang dimiliki oleh Partai
Politik tersebut adalah hak untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
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Akan tetapi hak ini tidak diikuti dengan pengaturan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal
selanjutnya, maupun Peraturan dibawahnya.
Pengaturan yang tidak memadai tentang organisasi sayap partai politik bukan tanpa
permasalahan dari sisi hukum. Permasalahan tersebut terutama berkenaan dengan hubungan
antara partai politik dengan organisasi sayapnya. Sebagaimana diketahui, organisasi sayap
partai politik adalah sama dengan organisasi pada umumnya, yakni memiliki struktur, serta
memiliki program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Umunya organisasi sayap Parpol
memang dibentuk untuk mendulang suara partai politik pada segmen yang spesifik. Sebagai
contoh misalnya, banyak Parpol yang berhaluan nasionalis, membantuk organisasi sayap
yang menyasar segmen pemilih umat Islam. Sebut saja misalnya Partai Demokrasi
Perjuangan (PDI-P) memiliki Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Partai Gerindra
memiliki Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira), Partai Demokrat mempunyai Majelis
Dzikir SBY, demikian pula Partai Golongan Karya (Golkar) mendirikan Majelis Dkwah
Islamiyah (MDI) untuk jamaah pria dan dan Al-Hidayah untuk jamaah perempuan. 321
Pentingnya mendudukkan hubungan antara partai politik dengan organisasi
sayapnya, karena di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Juga diatur tentang larangan bagi partai
politik dalam Pasal 40 dan sanksi bagi Partai Politik apabila meanggar larangan dalam Pasal
48. Sebagai sebuah organisasi, organisasi sayap partai politik dengan struktur,
kepengurusan, serta program kerja yang dimiliki, memiliki kemampuan untuk melakukan
larangan yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008. Hal ini menjadi persoalan,
terutama bagi partai politik itu sendiri. Karena secara yuridis, organisasi sayap parpol
merupakan organisasi yang berada langsung di bawah Partai Politik.
B.

PEMBAHASAN
1. Organisasi Sayap Partai Politik Dan Hak Partai Politik Sebagai Subyek Hukum
(Rechtspersoon)
Jika di baca secara menyeluruh, maka satu-satunya norma dalam UU No. 2
Tahun 2008 yang menyinggung tentang organisasi sayap parpol, adalah Pasal 12 huruf
‘J’ yang menentukan: “Partai Politik berhak: a. … j. membentuk dan memiliki
organisasi sayap Partai Politik; dan, k. ….”. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan
adalah, apakah organisasi sayap partai politik merupakan badan hukum seperti halnya
321

Ahmad Asroni, Muhammad Yusup, dan Adib Sofia, Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi
Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta, Jurnal Dakwah, Volume XIV,
Nomor 1, Tahun 2013, hlm. 29.
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

249

partai politik sebagai organisasi induknya. Hal ini penting untuk dijawab terlebidahulu,
mengingat organisasi sayap partai politik juga memiliki struktur, kepengurusan,
termasuk program kerja, seperti halnya partai politik.
Organisasi sayap merupakan bagian dari struktur kepartaian. Secara konseptual,
keberadaan organisasi sayap dalam struktur kepartaian dianggap dapat mengurangi
beban dan tugas-tugas partai. Terlebih lagi organisasi sayap memiliki karakteristik yang
fleksibel sehingga dapat mendiversifikasi daya tarik terlepas dari karakteristik dan
tawaran-tawaran ideologis partai terhadap basis dukungan tradisionalnya. 322
Menurut Ralph Turner dan Lewin Killian, gerakan sosial (social movement)
dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah gerakan yang berorientasi
nilai (value-oriented movement). Kategori ini dicirikan dengan komitmen para
anggotanya terhadap suatu prinsip yakni menolak segala bentuk kompromi demi satu
tujuan yang dicita-citakan. Kategori kedua adalah gerakan yang berorientasi pada
kekuasaan (power-oriented movement) yang tujuan utamanya adalah mendapatkan
kekuasaan, status, dan pengakuan bagi para anggota gerakan tersebut. Kategori ketiga
adalah gerakan yang berorientasi pada partisipasi (participation-oriented movement)
yang hanya menyuarakan adanya kekurangan dalam masyarakat, tetapi tidak berusaha
aktif menghilangkan kekurangan tersebut.323
Ahmad Asroni dkk., mengkategorikan organisasi sayap parpol berdasarkan
kategori gerakan menurut Ralph Turner dan Lewin Killian di atas dalam jenis gerakan
kedua, yakni gerakan yang berorientasi pada kekuasaan (power-oriented movement)
yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan, status, dan pengakuan bagi para
anggota gerakan tersebut.324 Hal ini menunjukan bahwa sebagai sebuah gerakan sosial,
organisasi sayap parpol sejatinya sama dengan partai politik, karena gerakan kedunyanya
sama-sama berorientasi atau bertujuan untuk merebut kekuasaan. Akan tetapi terhadap
keduanya memiliki perbedaan yang prinsip. Partrai politik merupakan badan hukum
(rechtspersoon). Kedudukan Partai politik sebagai badan hukum penting bagi partai
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politik dalam lalu lintas hukum. Bahkan UU Parpol sendiri mengharuskan partai politik
untuk mendaftar sebagai badan hukum. 325
Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh jimly Asshiddiqie, dengan
mengutip Article 2 Clause 1 Undang-Undang tentang Partai Politim Jerman
mengemukakan, partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat
berstatus sebagai badan hukum (rechts persoon). Akan tetapi, sebagai badan hukum,
partai politik itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat
menjadi angota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai
natuurlijke persoons. 326
Uraian di atas menegaskan 2 (dua) hal: Pertama, organisasi sayap partai politik
bukan badan hukum, karena yang boleh menjadi anggota partai politik hanyalah manusia
sebagai natuurlijke persoons, dan yang berstatus sebagai badan hukum hanyalah partai
politik selaku induk organisasi sayap parpol; Kedua, membentuk dan memiliki
organisasi sayap partai politik merupakan hak dari partai politik, karena partai politik itu
sendiri merupakan pengejawantahan dari hak untuk berkumpul, berserikat, dan
mengeluarkan pendapat, maka membentuk dan memiliki organisasi sayap parpol adalah
bentuk lain dari hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
Berdasarkan konstruksi di atas, maka dapat juga ditarik kesimpulan bahwa
hubungan antara Partai Politik dengan Organisasi Sayap Partai adalah hubungan hukum
dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. Dalam konteks ini, Organisasi
Sayap Partai Politik merupakan organisasi bukan badan hukum yang berada di bawah
(dalam struktur) dan milik Partai Politik sebagai badan hukum (rectshpersoon).
Hubungan antara keduanya bersifat internal dan struktural. Dikatakan bersifat internal
karena organisasi sayap parpol tidak berbadan hukum, melainkan sorganisasi bukan
yang dibentuk oleh partai politik sebagai badan hukum. Dikatakan bersifat struktural,
karena organisasi sayap parpol berada dibawah Partai Politik yang membentuknya.
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2. Larangan Dan Sanksi Bagi Partai Politik
Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa hubungan antara Partai Politik
dan Organisasi Sayap Parpol adalah bersifat internal dan struktural, karena Organisasi
Sayap Parpol itu sendiri memang di bentuk oleh Partai Politik, dalam berada dalam
struktur artai Politik. Itulah sebabnya, dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf ‘j’
mendudukan Organisasi Sayap Parpl sebagai salah satu dari hak Partai Politik.
Di saat yang bersamaan, UU Parpol juga mengatur larangan dan sanksi bagi
Partai Politik dalam Pasal 40 dan Pasal 48 UU No. 2 Tahun 2008. Adapaun larangan
terhadap Partai Politik terdiri atas: 327
(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang
sama dengan:
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi
terlarang;
e. nama atau gambar seseorang; atau yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda
gambar Partai Politik lain.
(2) Partai Politik dilarang:
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan
perundangundangan; atau,
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Partai Politik dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam
bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana
pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; menerima sumbangan dari
perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;
atau
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d. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber
pendanaan Partai Politik.
(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham
suatu badan usaha.
(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan
ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.
Terhadap Partai Politik yang melanggar larangan sebagaiaman diuraikan di atas,
maka akan dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas: 328
(1) penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen;
(2) teguran oleh Pemerintah;
(3) penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
(4) teguran oleh Komisi Pemilihan Umum;
(5) sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk
menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya;
(6) pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri;
(7) dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Partai Politik yang melanggar larangan sebagaiaman diuraikan di atas,
maka akan dikenakan sanksi pidana yang terdiri atas:
(1)
(2)
(3)
(4)

Pidana Penjara bagi pengurus Partai Politk;
Pidana Denda bagi pengurus Partai Politik;
Penyitaan Aset dan Saham bagi Negara;
Pidana Penjara bagi Orang atau Badan Usaha yang memberikan sumbangan
melebihi ketentuan;
(5) Pidana Denda dua kali lipat dari yang disumbangkan, bagi Orang atau Badan
Usaha yang memberikan sumbangan melebihi ketentuan;
(6) Penyitaan terhadap kelebihan sumbangan.
Melihat pada jenis pelanggaran dan sanksi bagi sebuah Parpol di atas, diharapkan
dapat menciptakan kehidupan iklim demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang berdasarkan hukum.
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3. Urgensi Pengaturan Larangan Dan Sanksi Bagi Organisasi Sayap Partai Politik
Sebagaimana telah di uaraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Organisasi Partai
Politik bukan merupakan badan hukum. Meskipun demikian, jika melihat pada UU
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat, Organisasi
Sayap Partai Politik dapat dipadankan dengan Organisasi Kemasyarakatan bukan
berbadan hukum. 329
Akan tetapi menyamakan Organisasi Sayap Parpol dengan organisasi bukan
berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Ormas, adalah tidak
sepenuhnya benar. Hal tersebut dikarenakan Ormas bukan badan hukum yang dimaksud
dalam UU Ormas, adalah sebuah organisasi yang mandiri, yang dibentuk langsung oleh
warga negara Indonesia, minimal 3 (tiga) orang atau lebih. 330 Ormas, baik yang berbadan
hukum maupun bukan berbadan hukum, merupakan pengejawantahan dari hak asasi
manusia yang diatur dalam konstitusi. UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan
jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association),
kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat
(freedom of expression).331
Sedangkan Organisasi Sayap Parpol merupakan hak dari Partai Politik yang
dibentuk sebagai pengejawantahan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi
(freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan
menyatakan pendapat (freedom of expression). Dengan demikian, Organisasi Sayap
Parpol adalah hak yang timbul kemudian setelah hak kebebasan berkumpul, berserikat,
dan menyatakan pendapat, diwujudkan dalam Partai Politik. Artinya, Organisasi Sayap
Parpol tidak sepenuhnya dibentuk berdasarkan hak kebebasan berkumpul, berserikat,
dan menyatakan pendapat, melainkan hak yang lahir kemudian. Sehingga membentuk
Organisasi Sayap Parpol tidak bisa dikatengorikan sebagai natural rights yang bersifat
fundamental dan melekat dalam peri kehidupan bersama umat manusia. Yang
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merupakan natural rights adalah Partai Politik sebagai induk dari Organisasi Sayap
Parpol.
Berdasarkan pendekatan Ralph Turner dan Lewin Killian, maka Organisasi Sayap
Parpol dapat dikategorikan sebagai gerakan yang berorientasi pada kekuasaan (poweroriented movement) yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan, status, dan
pengakuan bagi para anggota gerakan tersebut. Dalam kategori yang demikian, maka
Organisasi Sayap Parpol sejatinya memiliki potensi dan kemampuan untuk melanggar
larangan yang ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008. Hal dikarenakan,
organisasi sayap partai politik mempunyai struktur sebagai sebuah organisasi yang
hampir sama dengan partai politik selaku organisasi induknya. Disinilah pentingnya ada
pengaturan tentang larangan dan sanksi bagi Organisasi Sayap Parpol.
Faktanya, UU Parpol memang tidak mengatur apabila Organisasi Sayap Parpol
melakukan perbuatan atau kegiatan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 40 UU
Parpol. Jika mengacu pada UU Ormas, maka Ormas bukan berbadan hukum dapat
dijatuhi sanksi administrative yang meliputi: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian
bantuan dan/atau dana hibah; (c) Penghentian sementara kegiatan; dan, (d) pencabutan
surat keterangan terdaftar.332 Namun Organisasi Sayap Parpol tidak sepenuhnya sama
dengan Ormas bukan badan hukum, sehingga ketentuan dalam UU Ormas tidak bisa
diberlakukan secara serta-merta bagi Organisasi Saya Parpol.
Sebenarnya jika melihat pada kedudukan Organisasi Sayap Parpol, maka
mekanisme yang tepat bagi Organisasi Sayap Parpol, adalah sama dengan mekanisme
yang berlaku bagi Partai Politik itu sendiri. Hal ini sebagiamana disinggung di atas,
Organisasi Sayap Parpol adalah hak yang timbul kemudian setelah hak kebebasan
berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, diwujudkan dalam Partai Politik.
Sehingga ketika Organisasi Sayap Parpol melakukan pelanggaran sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik, maka mekanisme dan sanksi yang berlaku
adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 47, 48, sampai dengan Pasal 49 UU No. 2 Tahun
2008.
Terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif selain Pembubaran
Partai Politik, maka Organisasi Sayap Partai bertangungjawab sebagai organisasi tanpa
melibatkan Partai Politik selaku organisasi induknya. Akan tetapi terhadap pelanggaran
332
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yang sanksinya adalah Pembubaran Partai Politik, maka pelanggaran yang dilakukan
oleh Organisasi Sayap Parpol dapat menjadi alat bukti dalam pembubaran Parpol di
Mahkamah Konstitusi. Pengaturan yang demikian dapat menjadi alternatif dalam
mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan larangan dan sanksi bagi Organisasi
Sayap Partai Politik.
C.

Penutup
Uraian di atas menunjukan bahwa pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik

memang jauh dari memadai. Padahal sebagai Organisasi Sayap Parpol secara kedudukan
dapat dipadankan dengan Ormas tidak berbadan hukum. Dalam UU Ormas juga mengatur
tentang larangan dan sanksi bagi Ormas bukan berbadan hukum. Sehingga perlu ada
pengaturan tentang berkenaan dengan Organisasi Sayap Parpol, khususnya berkenaan
dengan larangan dan sanksi bagai Organisasi Sayap Parpol.
Tulisan ini secara keseluruhan menarik dua kesimpulan sebagai berikut: Pertama,
hubungan hukum antara Organisasi Sayap Partai Politik dan Partai Politik adalah hubungan
hukum dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. Dalam konteks ini, Organisasi
Sayap Partai Politik merupakan organisasi bukan badan hukum yang berada di bawah (dalam
struktur) dan milik Partai Politik sebagai badan hukum (rectshpersoon). Hubungan antara
keduanya bersifat internal dan struktural. Dikatakan bersifat internal karena organisasi sayap
parpol bukan badan hukum, melainkan sorganisasi bukan badan hukum yang dibentuk oleh
badan hukum partai politik. Dikatakan bersifat struktural, karena organisasi sayap parpol
berada dibawah Partai Politik yang membentuknya.
Kedua, ketentuan tentang larangan dan sanksi yang berlaku bagi Partai Politik dapat
diberlakukn juga bagi Organisasi Sayap Parpol, sebagai salah satu alternatif pengaturan
tentang larangan dan sanksi bagi Organisasi Sayap Parp0l. Sehingga ketika Organisasi Sayap
Parpol melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik,
maka mekanisme dan sanksi yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 47, 48,
sampai dengan Pasal 49 UU No. 2 Tahun 2008. Dalam hal ini, terhadap pelanggaran yang
dikenakan sanksi administratif selain Pembubaran Partai Politik, Organisasi Sayap Parpol
bertanggungjawab dalam kedudukannya sebagai organisasi bukan berbadan hukum, dan
tanpa melibatkan Partai Politik. Sedangkan terhadap pelanggaran yang sanksinya adalah
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Pembubaran Partai Politik, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Sayap Parpol
dapat menjadi alat bukti dalam pembubaran Parpol di Mahkamah Konstitusi.
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PERANAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI SAYAP
TERHADAP PARTAI POLITIK
Imam Ropii
Universitas Wisnuwardhana Malang
Abstrak
Eksistensi organisasi sayap partai politik (underbouw) dalam sistem politik Indonesia
merupakan sebuah keniscayaan. Undang-Undang partai politik telah melegalkan kepada
setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap dengan jumlah yang
tidak ditentukan karena undang-undang tidak menentukan. Meskipun tidak ada aturan
tentang pembatasan jumlah organisasi sayap yang dapat dibentuk dan dimiliki Parpol,
namun untuk menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi organisasi, pembinaan dan
pengawasan, bentuk organisasi sayap sebaiknya diformalkan sebagaimana organisasi masa
(Ormas) sehingga keberadaannya juga harus tunduk pada undang-undang Keormasan. Partai
politik yang telah membentuk dan memiliki organisasi sayap dan dengan konsisten menjaga
komunikasi dan koordinasi dengan baik disinyalir mampu memberikan pengaruh dan
dukungan yang kuat terhadap elektabilitas partai politik. Eksistensi dan peranan organisasi
sayap partai sangat penting untuk memperkuat dukungan terhadap partai politik induk dalam
mewujudkan tujuan partai. Pentingnya penataan organisasi sayap partai dimaksudkan untuk
menciptakan ketertiban organisasi dan kepastian hukum. Hubungan yang harmonis antara
keduanya, serta kemampuan menjaga konsistensi kebijakan dan tindakan sebagai salah satu
kepanjangan partai politik. Ormas sayap juga berperan sebagai wadah menampung aspirasi
masyarakat dan sekaligus untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program partai kepada
masa akar rumput. Selain itu organisasi sayap juga dilibatkan secara intensip untuk mencari
dan menarik dukungan suara dari masyarakat dalam kontestasi Pemilu.
Kata kunci: parpol, organisasi sayap, komunikasi, dukungan
Abstract
The existence of a political party wing organization (underbouw) in the Indonesian political
system is a necessity. The law on political parties has legalized every political party to form
and have a wing organization with an undetermined amount because the law does not
determine. Although there are no rules about limiting the number of wing organizations that
can be formed and owned by political parties, to create legal certainty, orderly organization
administration, guidance and supervision, wing organization forms should be formalized as
mass organizations so that their existence must also be subject to laws norm. Political parties
that have formed and have wing organizations and consistently maintain good
communication and coordination are allegedly able to provide strong influence and support
for the electability of political parties. The existence and role of party wing organizations are
very important to strengthen support for the main political parties in realizing party goals.
The importance of structuring the organization of party wings is intended to create
organizational order and legal certainty. A harmonious relationship between the two, as well
as the ability to maintain the consistency of policies and actions as one of the protections of
political parties. The underbouw mass organizations also play a role as a forum to
accommodate community aspirations and at the same time communicate party policies and
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programs to the grassroots. In addition, wing organizations are also involved intensively to
seek and attract vote support from the public in election contestations.
Keywords: political parties, wing organizations, communication, support.
Pendahuluan
Ucapan terima kasih yang dalam wajib disampaikan kepada para pendiri negara
(founding fathers) yang telah berjasa dalam merumuskan dan meletakkan dasar-dasar
bernegara Indonesia yang hingga saat ini dan juga di masa yang akan datang sedang dan
terus kita praktekkan. Dasar-dasar bernegara Indonesia dimaksud adalah system bernegara
yang menempatkan rakyat sebagai pilar utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara
(kedaulatan rakyat/demokrasi) dan sistem hukum (konstitutionalisme/nomokrasi) sebagai
sistem, landasan dan cara dalam penyelenggaraan negara. 333
Sulit untuk dibayangkan dalam logika pikir, bahwa dengan keberagaman suku
bangsa, agama, budaya, dan bahasa bangsa Indonesia yang demikian komplek untuk dapat
memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama hak-haknya kepada setiap warga negara
dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara jika sistem bernegara
yang diletakkan oleh para pendiri negara selain

sistem demokrasi. 334

Dalam sistem

demokrasi yang dibarengi dengan sistem hukum inilah seluruh rakyat memiliki kedudukan
yang sama dan sebagai ditempatkan sebagai pilar penentu dalam setiap pengambilan
kebijakan negara melalui para wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat
guna mewujudkan tujuan negara.
Sebuah keniscayaan, bahwa salah satu pilar penting dari bangunan demokrasi adalah
partai politik. Partai politik merupakan mesin penggerak dan wadah utama untuk berjuang
dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara. Partai
politik dan demokrasi jika diibaratkan tubuh kita, partai politik merupakan rohnya dari raga
demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisah dalam tatanan sistem demokrasi, oleh karena itu

333

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Passl 1 (2) menyatakan “ Kedaulatan
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini menegaskan bahwa asas
demokrasi/kedaulatan dan rakyat dan asas negara hokum merupakan dasar dalam penyelenggaraan negara.
334
Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan
Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Bandung, 2003, hal. 15 Menjelaskan, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara
memberi makna, bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok
mengenai kehidupannya dan negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.
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hubungan dan keberadaan antara keduanya ibarat coin mata uang,

tidak ada demokrasi

tanpa partai politik.335
Sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang partai politik, bahwa partai politik
dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia didesain sebagai organisasi yang bersifat
nasional. 336 Karena itu berdasarkan undang-undang partai politik, maka partai politik di
Indonesia semua bersifat nasional dan tidak ada yang bersifat lokal kecuali berdasarkan
undang-undang hanya ada dan berlaku di daerah Istimewa Aceh (Nangroe Aceh
Darussalam).337
Desain partai politik yang bersifat nasional tersebut akan mengalami kesulitan jika
partai politik hendak melakukan komunikasi dan rekrutasi serta menyampaikan kebijakan
partai atau melaksanakan kegiatan bersama masyarakat, Partai politik membutuhkan
organisasi masa sayap (sebagai patronnya) yaitu organisasi yang sengaja dibentuk oleh partai
politik untuk mewadahi dan sebagai kepanjangan tangan partai dalam berkomunikasi dengan
masa di bawah (grass rote). Diformalkannya pembentukan organisasi sayap oleh undangundang Parpol sudah semestinya disambut dengan semangat dan gembira oleh para pengurus
Parpol. Pengurus Parpol dapat membentuk sebanyak-banyaknya Ormas sayap sesuai strategi
politik partai yang bersangkutan. Namun bagaimana sesungguhnya peranan organisasi sayap
partai dalam sistem perpolitikan di Indonesia?
Tulisan berikut akan menyoal bagaimana konstruksi oraganisasi sayap Partai politik,
pola hubungan serta peranannya dalam system perpolitikan Indonesia saat ini dijalankan.
Kajian ini menggunakan bahan hukum Primer yang digali menggunakan cara telaah
dokumen, literatur dan interconnection network.

335

Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi. Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 45.
336
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun
2011 Tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 1 angka 1 menegaskan: Partai
Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
337
UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 14.
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Pembahasan
1. Partai Politik dan Organisasi Sayap dalam Sistem Politik
Secara normative undang-undang partai politik secara tegas memberikan ruang (hak)
kepada setiap partai politik yang syah untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap
partai politik. Organisasi sayap partai politik menjadi perhatian serius oleh seluruh partai di
Indonesia mengingat penting dan strategisnya peran yang dimiliki. Dengan desain sistem
kepartaian yang bersifat nasional mustahil partai politik tidak memiliki organisasi sayap.
Sebagaimana ditegaskan undang-undang partai politik (UU No 2 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011) Pasal 12 huruf j, bahwa partai
politik memiliki hak untuk membentuk dan atau memiliki organisasi sayap Partai Politik.
Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan organisasi sayap partai politik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 huruf j tersebut? Penjelasan Pasal 12 huruf j menegaskan
“Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau
menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik”.
Merujuk ketentuan pasal 12 huruf j beserta penjelasannya dapat ditarik simpulan,
bahwa konstruksi politik hukum undang-undang kepertaian memberikan ruang seluasluasnya kepada setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sebagai
wadah dan saluran komunikasi dengan masa. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembatasan
oleh undang-undang tersebut berapa jumlah organisasai sayap yang dapat dibentuk dan
dimiliki oleh suatu partai politik.
Legalitas organisasi sayap partai oleh undang-undang partai politik tersebut, partai
politik dapat membentuk di seluruh daerah dan seluruh tingkatan dimana partai politik
menghendakinya. Dengan legalitas organisasi sayap partai dalam sistem perpolitikan
Indonesia, maka pembentukan organisasi sayap oleh partai politik dapat diintensipkan dan
dioptimalkan untuk mendukung dan sekaligus menjadi penggerak masa akar rumput baik
dalam kegiatan terkait dengan Pemilu maupun kegiatan lainnya yang dihajadkan oleh partai
politik yang bersangkutan.
Beranjak dari uraian di atas dapat ditarik simpulan, bahwa sistem politik Indonesia
memberi ruang kepada partai politik yang seluas-luasnya untuk membentuk dan memiliki
organisasi sayap sebagai wadah dan sarana menampung dan menggerakkan para pendukung
Parpol yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan memperjuangkan kepentingan
partai dan konstituen. Politik hukum undang-undang Parpol yang memberikan ruang kepada
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Parpol untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap sangat kompatibel dengan system
partai politik Indonesia yang bersifatnya nasional.
Dalam kontek system politik Indonesia keberadaan organisasi sayap partai politik
merupakan kebutuhan riil partai untuk dapat lebih efektif dan efesian dalam
mengkomunikasikan kebijakan dan program partai kepada masyarakat arus bawah guna
meraih simpati dan dukungan yang sebanyak-banyaknya serta seluas-luasnya dari masa aras
bawah. Partai membutuhkan wadah aspirasi yang efektif dan instrument kelembagaan yang
komunikatif untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program partai.
Karena itu diberikannya hak kepada partai politik untuk membentuk dan memiliki
organisasi sayap seharusnya dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya oleh seluruh
pengurus Parpol. Melalui pengaturan organisasi sayap dalam undang-undang partai politik
tersebut merupakan bentuk penegasan atas jaminan kepastian, kedudukan, dan hubungannya
dengan Parpol induk sebagai pembentuknya. Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai organisasi
masa sayap dari partai politik, maka pembentukan dan keberadaannya harus mengikuti dan
disesuaikan legalitasnya dengan undang-undang organisasi masa (Ormas).338
Meskipun partai politik telah dilegalkan untuk membentuk dan memiliki organisasi
sayap, namun jika dilihat di dalam anggaran dasar partai politik masih belum semua partai
politik mengatur di dalamnya. Berdasarkan hasil telaah terhadap anggaran dasar partai yang
secara tegas mengatur tentang organisasi sayap antara lain adalah partai Gerakan Indonesia
Yara (Gerindra) 339, Partai Demokrat,340 dan partai Golongan Karya (Golkar)341 sedang
parpol yang lain berdasarkan hasil telaah masih belum mencantumkan pengaturan organisasi
sayap dalam anggaran dasar partainya.
Berikut dikutip ketentuan anggaran dasar partai politik untuk menunjukkan
bagaimana hubungan antara partai dengan organisasi sayap. Anggaran Dasar Partai
Gerindara Pasal 23 ayat (1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh

338

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
339
Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB IV tentang ORGANISASI SAYAP
Pasal 23.
340
Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB XIII tentang ORGANISASI
SAYAP Pasal 97
341
Organaaisasi sayap partai di atur dalam Anggaran Dasar Partai BAB X tentang ORGANISASI
SAYAP Pasal 25.
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Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk
membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian Anggaran dasar partai
Demokrat Pasal Pasal 97 ayat (1) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan
perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam
rangka memperkuat basis dukungan partai. Kemudian anggaran dasar partai Golongan
Karya Pasal 25 ayat (1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah
perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.
Menelaah ketentuan dalam anggaran dasar dari tiga partai tersebut dapat
didigambarkan bagaimana pola hubungan antara partai dengan organisasi sayap. Semua
partai politik yang mempunyai organisasi sayap sebagaimana diamanatkan dalam anggaran
dasar partai yang pada intinya semua partai mengakui bahwa organisasi sayap sangat penting
sebagai wadah kaderisasi, wadah perjuangan, pelaksana kebijakan partai, dan pendukung
partai.
2. Hubungan Parpol dan Organisasi Sayap
Sebagaimana dinyatakan undang-undang partai politik, bahwa partai politik diberi
hak untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap dari partai politik yang bersangkutan.
Sistem politik Indonesia yang menggunakan sistem partai politik yang bersifat nasional,
kondisi geografik yang berpula-pulau, dan dengan wilayah yang luas, menjadikan partai
politik menghadapi kesulitan besar untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan partai secara
langsung kepada masa akar rumput, maupun menampung aspirasi apalagi meminta
dukungan dari masa aras bawah/akar rumput.
Kondisi yang demikian sangat tepat jika undang-undang partai politik memberikan
ruang hokum kepada partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap guna
menjadi wadah dalam penyampaian kebijakan partai, program dan strategi perjuangan partai
kepada masa akar rumput. Selain itu, organisasi sayap partai juga sangat diperlukan sebagai
wadah dan sarana penyaluran aspirasi dukungan dari warga masyarakat pada umumnya dan
para pendukung khususnya.
Secara teoritik pembentukan organisasi sayap partai dapat dilakukan melalui dua
arah. Pertama pembentukan organisasi sayap oleh partai politik. Pengurus partai politik yang
proaktif membentuk dan merekrut kader untuk mengisi struktur pengurus organisasi. Kedua
pembentukan organisasi sayap yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang dikoordinir
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oleh sekelompok orang. Setelah organisasi terbentuk kemudian pimpinan organisasi
mengkoordinasikan dengan pengurus parpol dengan menyampaikan kehendaknya untuk
bergabung/menggabungkan diri dan menjadi organisasi sayapnya. Pembentukan organisasi
sayap cara pertama relative lebih mudah karena berbagai kebutuhan dan perangkat
organisasi sudah disiapkan lebih awal oleh pengurus partai.
Hubungan yang harmonis dan sinergis antara partai politik dan organisasi sayap
partai menjadi modal penting dalam membesarkan partai maupun organisasi sayap,
mempermudah dalam mencari dan mendapatkan dukungan suara dari warga arus bawah
dalam kontestasi pemilu. Keduanya memerlukan kesepahaman tentang tujuan dan garis
perjuangan partai, membangun keseimbangan hak dalam menempatkan kader dari
organisasi sayap saat melakukan rekrutasi calon anggota legislative dalam proses pemilihan
umum anggota dewan perwakilan rakyat. Kuat dan baiknya hubungan sinergis antara partai
politik induk dengan berbagai organisasi sayap partai menjadi modal penting bagi partai
politik dalam upaya mendulang dukungan suara dari masa arus bawah dalam pemilihan
umum.
Guna menjaga dan menjaring kuantitas dukungan sebanyak-banyaknya dari arus
bawah perlu dibentuk organisasi sayap partai politik sebanyak mungkin dengan basis
segmen subjek yang berbeda-beda untuk memperluas jaringan dan wadah aspirasi dan
membangun soliditas anggota untuk mendukung perjuangan partai khususnya dalam meraih
dukungan suara melalui pemilu. Sekalipun tidak dapat menjamin seratus persen banyaknya
dukungan yang dapat diraih, setidaknya banyak dan beragamnya segmen keberadaan
organisasi sayap dapat digunakan sebagai petunjuk dan cerminan atas kuatnya sebuah
organisasi partai politik, bahwa semakin banyak organaisasi sayap yang dimiliki partai
politik maka akan semakin mudah dalam mensosialisasikan program dan kebijakan partai
sekaligus dalam mencari dukungan suara dari masa arus bawah. 342
Sebagai contoh sinergitasi hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap
seperti : partai Golongan Karya (Golkar) dengan organisasi sayap yang dimilikinya, antara
lain :

Sentra Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI), Gerakan Karyawan

Republik Indonesia (GAKARI), Badan Pembina Potensi Karya (BPPK), Koperasi Simpan
Gotong Royong (KOSGORO), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR),
organisasi sayap pemuda seperti : Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan
342

Vitri Yunita, Organisasi Sayap Partai Politik Perkuat Eksistensi Partai Politik,
http://infogrind.blogspot. com/2016/10/organisasi-sayap-partai-politik-perkuat.html/ Diakses 23 Maret 2019.
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Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Pemuda Pancasila (PP), dan Ikatan Pemuda Karya
(IPK).343
Partai Nasional Demokrat (NasDem) besutan tokoh pers nasional Surya Paloh juga
membentuk dan memiliki organisasi sayap Garda Pemuda NasDem, Gerakan Masa Buruh
(Gemuruh), Garnita Malahayati, Liga Mahasiswa, Badan Advikasi Hukum, dan Petani
NasDem. 344 Selain itu partai ini juga memiliki wadah pembentukan kader partai yang
memiliki jiwa bela negara, yaitu Akademi Bela Negara NasDem. Partai Keadilan Sejahtera
juga membentuk dan memiliki organisasai sayap Gema Keadilan, 345 Partai Amanat Nasional
memiliki lima organisasi sayap antara lain: Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Barisan
Muda PAN (BM PAN), PARRA INDONESIA, Garda Muda Nasional (GMN), dan Pandu
Indonesia. 346 Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) antara lain
memiliki organisasi sayap Baitul Muslimin Indonesia, Benteng Muda Indonesia (BMI),
Taruna merah putih. 347 Kesemua partai politik tersebut selain memiliki organisasai sayap
juga memiliki kelompok pengaman internal partai dan otomatis juga sebagai kelompok
pendukung setia partai politiknya.
Beranjak dari beberapa partai politik dan organisasi sayapnya, dapatlah dipahami,
bahwa soliditas dan kuatnya hubungan antara partai induk dengan organisasi sayap partai
setidaknya telah terbukti efektif menjadi patron dan mampu meraih dukungan suara yang
cukup banyak dari masa oleh partai Golkar misalnya. Banyaknya organisasi sayap dan
luasnya segmen (subjek sasaran) jangkauan yang menjadi objek garapan organisasi sayap
telah menjadikan partai Golkar memiliki dukungan suara hampir merata di semua lini masa
arus bawah.
Sebagai catatan akhir, jika pengurus partai politik menyadari dengan sungguhsungguh betapa pentingnya keberadaan organisasi sayap tentu selain tidak menunda-nunda
membentuknya, akan tetapi akan menjaga dan merawat serta menjadikan hidup bersama-

343

Yeyen Subandi, Militansi Organisasi Sayap Partai Politik. https://www.qureta.com/post/militansiorganisasi-sayap-partai-politik/ Diakses 22 Maret 2019.
344
Organisasi Sayap Partai Nasdem Lantik Pengurus Baru. https://news.detik.com/fotonews/4000030/organisasi-sayap-partai-nasdem-lantik-pengurus-baru./Diakses 27 Maret 2019.
345
Robertus Belarminus, Hadiri Rakernas Organisasi Sayap PKS, Anies Berbicara soal Kebhinekaan
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/28/22314491/hadiri.rakernas.organisasi.sayap.pks.anies.
berbicara.soal.kebhinekaan/ Diakses 27 Maret 2019.
346
PAN Akan Deklarasikan Enam Sayap Partai Baru. https://nasional.tempo.co/read/370936/pan-akandeklarasikan-enam-sayap-partai-baru/Diakses 29 Maret 2019.
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Sayap Partai PDI Perjuangan Panaskan Mesin. https://news.detik.com/foto-news/d-4062074/sayappartai-pdi-perjuangan-panaskan-mesin/Diakses 29 Maret 2019
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sama secara harmonis dengan partai politiknya. Organisai sayap sebagai salah satu
instrument partai politik berperan besar dalam upaya mendukung partai baik dalam
menyampaikan kebijakan, program, dan garis perjuangan partai.
Berdasarkan sejarah perpolitikan Indonesia sejak jaman orde baru hingga saat ini,
maka tidak dapat dikesampingkannya keberadaan organisasi sayap dalam mendukung
perjuangan partai, maka partai politik seharusnya menempatkanya sebagai ladang
perekrutan, pembentukan, penyiapan, dan pembentukan karakter kader partai yang handal.
3. Peranan dan Dukungan Organisasi Sayap Terhadap Partai
Menilik sejarah kepartaian di masa orde baru dimana partai politik yang membentuk
dan memiliki organisasi sayap partai, Golongan Karya (Golkar) misalnya atau Partai
Demokrasi Indonesia (PDI), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan organisasi
sayapnya pemuda kakbah, dapat diklaim, partai politik yang didukung oleh organisasi sayap
telah membuktikan ketangguhannya dalam mendulang Raihan suara di Pemilu. Hal itu
sekaligus menunjukkan, bahwa organisasi sayap partai politik memiliki peranan dan andil
(sumbangsih) sangat penting terhadap partai dalam mendulang dukungan suara dari arah
arus bawah ke partai politik.
Organisasi sayap partai politik dibentuk dan dimiliki oleh partai politik hingga saat
ini jika dikelola dengan baik memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Organisasi
sayap partai politik dipandang penting karena

berperan sebagai penyambung

lidah/komunikator berbagai kebijakan partai, program dan tujuan dari partai politik kepada
konstituen atau masyarakat arus bawah. Demikian sebaliknya organisasi sayap juga berperan
sebagai sarana, wadah untuk menampung aspirasi, keinginan/tuntutan dan berbagai
kebutuhan warga masyarakat untuk disampaikan kepada partai politik induknya. Dalam
system partai politik yang bersifat nasional seperti sekarang ini sulit rasanya dapat berjalan
efektif komunikasi antara pengurus partai politik dengan warga masyarakat yang beragam
tanpa dukungan dan perantaraan organisasi sayap yang dimiliki partai yang secara sosiologis
dan psikologis memiliki kedekatan.
Organisasi sayap partai juga memiliki kedudukan yang strategis dalam percaturan
dan kontestasi politik baik nasional maupun lokal (pemilu dan pilkada). Organisasi sayap
partai mampu berperan sebagai katalisator dan penggerak yang efektif melalui programprogram partai dan organisasi sayap guna meraih dukungan suara dari masa arus bawah.
Mudah dan fleksibelnya organisasi sayap lebih dikarenakan deketnya jarak dan hubungan
mereka dengan warga masyarakat. Bahkan dalam berbagai event kegiatan tertentu partai
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organisasi sayap berperran sebagai pelaksana (event organizer) di lapangan. Demikian juga
kuatnya dukungan pengurus partai politik kepada pengurus organisasi sayap dalam bentuk
dana, rekrutasi kader dan jelasnya hak-hak dan kewajiban masing-masing menjadikan kuat
dan baiknya sinergitasi hubungan antara keduanya.
Pentingnya kehadiran organisasi sayap partai, menurut Sonny E. Udjaili 348 nampak
dari fungsi organisasi sayap partai politik sebagaimana dimaksud undang-undang partai
politik Pasal 12 huruf j, antara lain sebagai berikut :
1. Untuk membantu mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi
peningkatan daya kritis dan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi.
2. Untuk membantu memberikan solusi alternative terhadap berbagai masalah nyata yang
timbul dan dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik
yang menjadi hajat hidup masyarakat.
3. Untuk membimbing dan mendampingi serta memberikan dukungan (avokasi) terhadap
warga masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak
politik maupun hak-hak lainnya sebagai warga negara.
4. Untuk mendorong dan melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik,
terutama dalam hal paradigma berpikir dan sikap mental (mental attitude) yang kondusif
bagi upaya pembaruan partai politik dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
5. Untuk menyampaikan data dan informasi yang benar dan aktual secara terbuka kepada
masyarakat mengenai perkembangan kehidupan politik dan kepartaian di Tanah Air
untuk mendapatkan umpan balik masyarakat.
Beranjak dari pendapat Sonny tersebut, sulit untuk disangkal, bahwa keberadaan
organisasi sayap Parpol sungguh-sungguh memberikan manfaat baik bagi parpol itu sendiri
maupun warga masyarakat untuk mendapatkan pembelajaran perpolitikan. Meskipun
disadari sepenuhnya, bahwa sungguh tidak mudah untuk mewujudkan fungsi organisasi
sayap yang demikian baik dan ideal dikarenakan budaya politik kita yang sudah mengakar
kuat seperti yang saat ini terjadi.
Namun

jika

pengurus

partai politik

maupun organisasi

sayap

mampu

memaksimalkan peran masing-masing dan memanfaatkan organisasi sayap partai politik
348

Sonny
E.
Udjaili,
Peran
Organisasi
Sayap
Partai
Politik,
https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/ peran-organisasi-sayap-partai-politik/Diakses 23 Maret 2019
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sebagai strategi utama dalam proses kaderisasi untuk memperkuat kader, maka secara
otomatis rekrutasi kader partai untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat
lebih berkualitas secara intelektual dan loyalitas karena berbasis pada massa pendukung
yang setia dan bukan pada basis modal/ekonomi yang justeru dapat melemahkan basis kader
intinya.
Mencermati beberapa pengaturan organisasi sayap oleh partai politik seperti partai
Golkar, Partai PKS, dan partai NasDem dalam anggaran dasarnya dapat ditarik simpulan,
bahwa pengurus partai politik melalui anggaran dasar partai tersebut telah menempatkan
organisasai sayap sebagai bagian yang penting dalam mendukung partai untuk mewujudkan
mewujudkan tujuan partai.
Banyaknya organisasi sayap partai yang dibentuk dan dimiliki oleh partai politik
setidaknya mencerminkan luasnya jangkauan sosial partai politik dalam menjamah aspirasi
warga sekaligus mencari dukungan dari warga seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.
Karena itu keberadaan organisasi sayap partai politik dalam system politik nasional telah
berperan besar dalam mendukung partai politik induk mewujudkan tujuan politik khususnya
dalam kontestasi pemilihan umum. Secara top down, organisasi sayap berperan besar
sebagai corong dan komunikator kebijakan partai untuk disampaikan kepada massa arus
bawah, sedangkan secara bottom up organisasi sayap berperan penting sebagai wadah
penyaluran aspirasi dan dukungan dari massa arus bawah.
Penutup
Eksistensi partai politik dan organisasi masa sayap partai dalam system politik
Indonesia sangat compatible. Legalitas organisasi sayap dalam undang-undang partai politik
menjadikan institusi partai politik menjadi seharusnya lebih kokoh dan membumi di arus
bawah karena disokong dan difasilitasi komunikasinya oleh ormas sayapnya. Soliditas
antara parpol dan ormas sayap sedikit banyak

ditentukan oleh harmonis dan sinergitas

tidaknya hubungan yang dibangun oleh mereka.
Hubungan antara ormas sayap dengan partai pembentuk semestinya tidak hanya
sebatas patronase namun harus formal. Konstruksi hubungan yang demikian untuk
memberikan kepastian agar kader partai yang direkrut mengedepankan kualitas dan loyalitas
karena dari kader internal dan mencegah kader penyerobot saat rekrutasi calon anggota
Lembaga perwakilan rakyat.
Peranan dan dukungan ormas sayap dengan menilik sejarah perpolitikan dan
kepartaian di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis mendukung partai induk dalam
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mewujudkan tujuan politiknya. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kader-kader
yang tergabung dalam organisasi sayap dalam proses rekrutasi untuk dicalonkan di lembagalembaga perwakilan rakyat atau di Lembaga eksekutif penting untuk diwujudkan. Rekrutasi
kader partai yang megesampingkan kader sayap sebaliknya mengedepankan pendekatan
ekonomi sangat beresiko menggeser kader yang loyal dan berkualitas.
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Abstrak
Keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia telah dijamin dan diakui negara
dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun terkait tata aturan yang lebih rinci tentang
arti penting dari keberadaan Organisasi Sayap Partai serta hubungannya dengan partai politik
belum dijelaskan dalam undang-undang maupun dalam AD dan ART masing-masing Partai
Politik. Padahal, Organisasi Sayap Partai merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dilepaskan dari partai politik. Organisasi Sayap Partai Politik tersebut memiliki porsi peran
yang relatif besar bagi partai politik terutama dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun
diseminasi program dan kebijakan partai seperti dalam mengembangkan kualitas kehidupan
demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun karena
belum ada pembagian yang cukup jelas dalam UU, serta dalam AD dan ART Partai Politik
terutama menyangkut hak dan kewajiban antara Organisasi Sayap Partai politik dengan
Partai Politik sehingga peran tersebut belum bisa terlaksana secara maksimal.
Kata Kunci: Organisasi; Partai Politik; Indonesia
Abstract
The existence of a political party wing organization in Indonesia has been guaranteed and
recognized by the state in Law Number 2 of 2011 concerning changes to Law Number 2 of
2008 concerning Political Parties. But related to the more detailed rules about the
significance of the existence of the Party Wing Organization and its relationship with
political parties has not been explained in the law or in the AD and ART of each Political
Party. In fact, the Party Wing Organization is a unit that cannot be separated from political
parties. The Political Party Wing Organization has a relatively large role for political
parties, especially in the effort to implement, disseminate and disseminate party programs
and policies such as in developing the quality of democratic life, as well as improving
welfare for all Indonesian people. However, because there has not been a sufficiently clear
division in the Act, as well as in the AD and ART Political Parties, it mainly concerns the
rights and obligations between Wing Organizations of political parties and Political Parties
so that this role cannot be carried out optimally.
Keywords: Organization; Political parties; Indonesia
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A. PENDAHULUAN
Pesta demokrasi349 atau yang biasa disebut dengan pemilihan umum (Pemilu) telah
dipraktikan dan telah menghiasi proses penggantian kepemimpinan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia sejak tahun 1955350. Pemilu adalah sebuah proses memilih orang
untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Mayoritas negara demokrasi menganggap
Pemilu sebagai lambang, sekaligus tolak ukurnya. Dengan adanya Pemilu tersebut
diharapkan dapat menghasilkan pejabat-pejabat publik yang mampu mengerti mengenai
aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. 351 Di samping itu, Pemilu
juga merupakan salah satu ikhtiar untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tanpa
paksaan) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan
sebagainya. 352
Dalam paraktiknya, pelaksanaan Pemilu, selain melibatkan rakyat sebagai
konstituennya juga diikuti oleh kehadiran beberapa Parpol. Kehadiran Partai Politik (Parpol)
dalam sistem demokrasi tidak bisa terlepas dari peran dan fungsi Parpol itu sendiri, baik
kepada konstituen maupun kepada bangsa dan negara. Hal ini karena, Parpol yang akan
menempatkan orang-orang dalam jabatan-jabatan politis yang akan menentukan kebijakan
publik yang berdampak luas.353 Peran dan fungsi Parpol tersebut sejalan dengan
pendifinisian Parpol itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Ichlasul Amal sebagaimana
dikutip oleh Anwar Arifin yang menyatakan bahwa Parpol merupakan suatu kelompok yang

349

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan
berdemokrasi ada jaminan hak masyarakat untuk menentukan sendiri berjalannya organisasi negara. Oleh
sebab itu, segala bentuk pendefinisian terkait demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat,
meskipun secara operasional implikasi dari demokrasi tersebut di berbagai negara bervariasi atau tidak
selalu sama. (Moh. Mahfud MD., Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet. Ke-2, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 19.)
350
Pemilu pada tahun 1955 tersebut dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953
tentang Pemilihan Umum Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh
Warganegara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur 18 tahun atau yang sudah menikah. (Dedi
Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatatanegaraan di Negara
Republik Indonesia, Cet. Ke-1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 295.)
351
Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum, Jurnal
Inovatif, Volume VIII, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 107.
352
Anwar Arifin, Pencitraan dalam politik, Pusaka Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 39.
353
Firmanzah, Mengelola Parpol Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 65.
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mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat
mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.354
Antara pemerintah dan Parpol terdapat hubungan yang erat. Hal ini sebagaimana
diungkapkan Samuel Huntington, sebagaimana dikutip oleh Dian Iskandar bahwa
“pemerintahan tanpa partai adalah pemerintahan konservatif, sedangkan rezim anti partai
merupakan rezim reaksioner.”355 Oleh sebab itu, dimanapun negara demokrasi dapat
dipastikan membutuhkan Parpol sebagai penyangga pilar demokrasi. Di negara-negara
maju, yang menjadi penentu keberhasilan demokrasi secara tepat dapat dilihat dari
bagaimana Parpol menjalankan peran dan fungsinya untuk memasukan agenda-agenda
kebijakan publik yang bermanfaat, tidak saja bagi konstituen pemilihnya, melainkan juga
bermanfaat bagi seluruh kompenen bangsa yang ada. Ukuran demokratis tersebut dapat
dilihat apa bila asprirasi konstituen sebagaimana yang disampaikan dalam janji-janji Parpol
terwujud dalam implementasinya. 356
Sebagai negara yang demokratis, di Indonesia Parpol memiliki arti yang sangat penting
dalam setiap proses perpolitikan. Hal ini sejalan dengan apa yang utarakan oleh Macridis,
sebagaimana dikutip oleh Ichlasul Amal (Ed.) bahwa sistem politik tidak akan berjalan tanpa
Parpol, kecuali di negara yang menganut sistem perpolitikan otoriter atau tradisional, dimana
raja atau penguasa yang menjalankan kekuasaannya sangat bergantung pada tentara atau
polisi. 357 Begitu sentralnya peran dan fungsi Parpol dalam sistem perpolitikan, 358 sehingga
menuntut sistem demokrasi yang sudah menjadi resultante sistem politik dalam Negara di
Indonesia, karena Parpol tersebut secara langsung akan menjadi tolok ukur oleh rakyat untuk

354

Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, Cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.

93.
355

Lihat, Dian Iskandar, Keberadaan Parpol yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Parpol di
Indonesia Pasca Soeharto, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 26.
Lihat juga, Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 45.
356
Ibid., hlm. 26.
357
Ichlasul Amal (Ed.), Teori-Teori Mutakhir Parpol, Tiara Wacana, Yokyakarta, 1998, hlm. 18.
358
Sejarah telah membuktikan bahwa Parpol merupakan sesuatu yang esensial bagi realisasi
pemerintahan yang berdasarkan pilihan mayoritas dengan cara yang demokratis. Parpol memang
memberikan forum bagi warga negara untuk ekspresi politik tersebut dan mengagregasi kepentingankepentingan yang berbeda. Di sisi lain, keberadaan Parpol merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia
sebagai salah satu ciri dari negara demokrasi. (Luthfi Widagdo Eddyono, Wacana Desentralisasi Parpol:
Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1,
Maret 2017, hlm. 88.)
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menentukan pilihan-pilihan politik mereka terutama terkait kebijakan politik yang
menentukan hajat hidup orang banyak.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa semenjak bergulirnya era reformasi bahwa citra Parpol
dimata publik kurang bagus. Kenyataan ini terjadi karena Parpol-Parpol tersebut tidak atau
belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki secara optimal.
Parpol belum atau tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili
kepentingan warga negara maupun dalam menghubungkan warga negara dengan
pemerintahan. 359 Jadi ke depannya, agar kepercayaan publik kepada Parpol mengalami
peningkatan, kondisi yang telah terjadi tentunya harus diperbaiki. Lebih lanjut, perlu adanya
upaya untuk memperkuat Parpol secara internal maupun eksternal partai.
Penguatan Parpol secara internal dapat dilakukan melalui konsolidasi internal partai,
penguatan kaderisasi dan penguatan struktur organisasi partai. Sedangkan penguatan
eksternal partai, dapat dilakukan melalui mekanisme ekspansi terhadap penguatan mesin
politik partai, salah satunya melalui Organisasi Sayap Parpol (OSP)360. Keberadaan OSP di
Indonesia telah dijamin dan diakui negara dalam Pasal 12 huruf (j) Undang-Undang Nomor
2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai
Politik (UU Parpol). Dalam Pasal 12 (j) dinyatakan bahwa: “salah satu hak Parpol adalah
membentuk dan memiliki OSP.” Pengakuan dan jaminan secara yuridis tersebut, selain
menjadi dasar juga sekaligus peluang bagi pengembangan struktur partai untuk menjangkau
seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan dibentuknya OSP menurut Djadijono adalah sebagai pelaksana kebijakan
partai dan untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan
partai, serta untuk memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat. 361 Keberadaan OSP
juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya calon kader yang berkualitas karena salah
satu dari fungsi OSP adalah meregenerasi kader untuk duduk di lembaga legislatif maupun
eksekutif. Selain itu, OSP diproyeksikan dapat membantu kinerja partai seperti dalam
memberikan pendidikan ataupun pengetahuan politik terhadap masyarakat sehingga
masyarakat dapat lebih kritis dalam menanggapi berbagai isu politik. OSP juga dapat
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berperan sebagai sarana pendekatan ataupun pengenalan kepada masyarakat terhadap suatu
partai.362
Di sisi lain, Pemberdayaan OSP, idealnya menjadi sebuah keharusan karena melalui
pemberdayaan tersebut kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik.
Dengan adanya kader yang militan, yang sudah terlatih dan mampu bersaing secara kapasitas
intelektual dan memiliki gagasan yang jelas sesuai dengan platform Parpol. OSP juga tidak
hanya berperan penting dalam pemenangan pemilu tapi lebih kepada sebagai sarana untuk
membangun etika politik masyarakat akar rumput.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam
tulisan ini, yaitu tentang bagaimana arti penting keberadaan organisasi Sayap Partai bagi
Partai Politik? dan bagaimana hubungan organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik?
B. PEMBAHASAN
1. Arti Penting Organisasi Sayap Partai bagi Partai Politik
Sebagaimana dituliskan sebelumnya, bahwa eksistensi OSP telah mendapat legitimasi
dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dapat ditemukan dalam Pasal
12 (j) UU Parpol. Pengakuan tersebut memberikan peluang bagi Parpol untuk
mengembangkan infrastruktur politiknya. Peluang tersebut hendaknya juga harus dijawab
oleh OSP dengan membuktikan diri bahwa mereka bukanlah sekedar pelengkap struktur
organisasi partai semata.363
OSP dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh,
organisasi tani, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok rakyat. Keberadaan OSPpolitik
tersebut merupakan sumber daya-sumber daya yang harus dibina, dikembangkan dan
diberdayakan oleh Parpol. Hal ini karena, OSP tersebut merupakan instrumen penting untuk
menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang
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pada akhirnya tentu akan mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik (Pemilu)
secara elegan dan bermartabat.364
Dalam praktiknya, OSP merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari
Parpol. OSP tersebut memiliki porsi peran yang relatif besar bagi Parpol terutama dalam
upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai seperti
dalam mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, peran OSP juga terbilang besar dalam proses
kaderisasi Parpol, dan proses rekrutmen. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling
menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara OSP dengan Parpol. Bagi Parpol, apalagi
menjelang pemilu, organisasi sayap menjadi saran untuk mendapatkan dukungan politik.365
Hal ini karena OSP memiliki posisi yang cukup penting bagi Parpol (induk organisasinya),
OSP juga belum tercemari oleh praktik-praktik politik kotor seperti yang menimpa sebagian
kalangan elit Parpol.366
Di sisi lain, keberadaan Parpol tidak dapat dipisahkan dengan sistem demokrasi,
bahkan Parpol menjadi syarat utama untuk mewujudkan sistem tersebut. Melalui Parpol juga
kebijakan negara dibuat dan digaris melalui mekanisme pembuatan produk hukum
(perundang-undangan). Dengan demikian, keberadaan OSP sangat dibutuhkan guna
mengevaluasi dan mengontrol kinerja Parpol yang berada di lembaga legislatif, baik secara
internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dapat dilakukan melalui peran aktif
kader OSP yang menjadi politisi Parpol tertentu. Sedangkan pengawasan secara eksternal
dapat dilakukan dengan kegiatan advokasi melalui public hearing, demonstrasi dan kritikan
via media massa. 367
Dalam praktik demokrasi terkandang timbul pandangan kritis bahkan skeptis terhadap
Parpol. Pandangan ini dilatarbelakangi dengan adanya anggapan bahwa Parpol itu sendiri
tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat
memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri. 368 Lebih lanjut, pandangan skeptis
terhadap Parpol bukanlah sebuah penilaian yang tanpa beralasan dan asumsi belaka, ini
364
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terjadi disebabkan karena dewasa ini kebanyakan Parpol mengalami stagnasi dalam
menjalankan fungsinya. 369 Adapun fungsi Parpol, sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 ayat
(1) UU Parpol, bahwa Parpol berfungsi sebagai sarana:
a.
b.
c.
d.
e.

Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
untuk kesejahteraan masyarakat;
Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara konseptual Miriam Budiardjo, juga mengemukakan bahwa fungsi Parpol
meliputi:370 (a) komunikasi politik; (b) sosialisasi politik (political socialization); (c)
rekruitmen politik (political recruitment); dan (d) pengatur konflik (conflict management).
Kesemua fungsi dari Parpol sebagaimana disebutkan sebelumnya, idealnya harus
diimplementasikan oleh setiap Parpol. Hal ini tidak hanya berjuan untuk memberikan citra
positif semata terhadap Parpol itu sendiri tetapi lebih mengarah pada tujuan hakiki dari
sebuah Parpol, yakni untuk memperoleh kepercayaan publik.
Terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Parpol seperti yang telah diuraikan
sebelumnya, keluhan yang muncul adalah terkait belum mampunya Parpol melaksanakan
fungsinya secara maksimal. Dalam konteks persoalan tersebut, yang menjadi sumber
masalah sehingga belum terlaksananya fungsi-fungsi Parpol adalah tidak terlepas dari
persoalan kelembagaan Parpol. Paling tidak, ada tiga masalah pokok yang terkait langsung
dengan kelembagaan Parpol, yaitu: ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen
konflik, serta rekrutmen dan kederisasi. 371
Mengingat fungsi Parpol seperti yang disebutkan sebelumnya, maka tidak keliru
rasanya jika dalam sistem politik demokrasi, Parpol sangat berperan sebagai penghubung
politis antara rakyat sebagai pemilik kekuasaan dengan pemerintah sebagai pemegang
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mandat kekuasaan. 372 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Parpol merupakan
kendaraan penghubung antara rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dengan
pihak yang mewakili mereka, serta melalui Parpol tersebut rakyat dapat mengontrol
pemerintah. Itu semua bisa terjadi, apabila Parpol tersebut memperoleh kepercayaan publik.
Tingkat kepercayaan publik pada Parpol saat ini memang relatif masih rendah.
Kenyataan tersebut tergambar dari hasil survey yang dilakukan oleh “Charta Politika” dari
tanggal 23-26 Agustus 2018 silam di 8 (delapan) kota besar, di antaranya Medan,
Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Hasilnya,
tingkat kepercayaan terhadap Parpol hanya 32,5 persen, sementara 45,8 persen responden
menilai Parpol sebagai lembaga yang tidak bisa dipercaya, dan 15,9 persen lainnya tidak
menjawab. Adapun penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap Parpol menurut
survey tersebut, diantaranya karena kerja parpol yang belum dirasakan, ramainya kader
parpol yang korup di parlemen, dan kedekatan mereka ke masyarakat secara emosional
masih kurang.373 Hal yang senada terkait kepercayaan publik terhadap parpol juga
disampaikan oleh Prof. Mahfud Md, ia menilai partai-partai di Indonesia saat ini memiliki
citra buruk. Hal ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang dilakukan para kader partai
yang bertengger di kursi parlemen. 374
Mengingat kepercayaan publik kepada parpol yang relatif rendah seperti yang telah
digambarkan sebelumnya, maka diperlukan adanya sinergisitas antara OSP dengan Parpol
dalam menjalankan fungsi dan perannya. OSP sudah sepatutnya menempati posisi sebagai
komunikator dari program-program parpol di tengah masyarakat, serta menjadi
perpanjangantangan dari parpol dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti dalam
memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik, serta kaderisasi politik di tengah
masyarakat.
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2. Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik
Sekalipun posisi OSP dalam praktiknya sangat strategis, tetapi belum ada pengaturan
yang secara tegas mengatur terkait hubungan tata kerja antara OSP dengan parpol. Dalam
UU parpol sendiri misalnya tidak dijelaskan secara spesifik tentang OSP, karena terkait
dengan OSP tersebut sesuai dengan penjelesalasn Pasal 12 huruf (j) UU Parpol bahwa:
“Organisasi sayap Parpol merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan
diri sebagai sayap Parpol sesuai dengan AD dan ART masing-masing Parpol”. Dengan
demikian, belum terdapat pembagian yang cukup jelas terutama menyangkut hak dan
kewajiban antara Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik ataupun sebaliknya. 375
Terkait dengan hubungan antara OSP dengan Parpol, secara konkrit dapat ditemukan
dalam beberapa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad dan ART) Parpol
khususnya yang menempati posisi 4 (empat besar) pada saat Pemilu legislatif tahun 2014
silam, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya
(GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat. 376 Untuk
mengetahui lebih lanjut terkait hubungan OSP dengan Parpol-parpol tersebut, maka dapat
diuraikan berikut ini:
a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Dalam Pasal 54(1) AD PDI-P masa bakti 2015-2020 disebutkan bahwa organisasi
sayap termasuk ke dalam Komunitas Juang Partai. Namun terkait dengan hubungan OSP
dengan partai tidak dijelaskan secara rinci. Dalam Pasal 66 AD PDI-P hanya mengatur
tentang tata hubungan Partai dengan Organisasi Kemasyarakatan, yakni:
(1) Partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi
kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang seasas dan
seaspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi
tersebut.
(2) Penempatan anggota partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Partai.
b. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
Terkait OSP, AD Partai GOLKAR dalam Bab X Pasal 25 mengatul hal-hal sebagai
berikut:

375

M. Djadijono, Op.Cit., hlm. 218.
Lihat,
bbc
News,
KPU
sahkan
hasil
pemilu,
PDIP
nomor
satu,
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu, diakses pada tanggal
30 Maret 2019.
376

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

279

1.
2.
3.

Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah
perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai;
Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan
ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional;
Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Selanjutnya dalam ART Partai GOLKAR Bab VII yang menjelaskan tentang
kedudukan dan tugas organisasi sayap, dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
Selain

Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai;
Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan
Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda
yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk
Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai;
Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan
kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai
bidang/kelompok
strategisnya,
yang
dalam
pelaksanaannya
dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
Organisasi Sayap tingkat
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat
dibawahnya;
Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan
Partai sesuai tingkatannya;
Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara
ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan
Partai ditingkatannya;
Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur dalam Peraturan
Organisasi.
memilik OSP, Partai GOLKAR juga menjalin kerjasama dengan organisasi

kemasyarakatan. hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 AD yang berbunyi:
1.
2.
3.
4.

Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan
sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi
pendiri;
Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya;
Partai
GOLKAR
dapat
bekerjasama
dengan
organisasi
kemasyarakatan/lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada
Partai GOLKAR;
Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Terkait dengan tata hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28 AD di atas, diatur dalam Pasal 24 ART berikut:
1.

Hubungan kerjasama Partai Golongan Karya dengan Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud
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2.

dalam pasal 28 dari Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program
dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat.

c. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Keberadaan OSP di Partai GERINDRA disebutkan dalam Pasal 27 AD partai tersebut,
yakni:
(1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA membentuk Organisasi Sayap di
tingkat pusat sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
(2) Organisasi Sayap Partai GERINDRA tingkat pusat yang dinyatakan sah adalah
organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
(3) Pengesahan susunan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai
GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas
persetujuan Ketua Dewan Pembina;
(4) Pengesahan susunan personalia Organisasi Sayap Partai GERINDRA di
tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan
Pusat Organisasi Sayap masing-masing; dan
(5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Terkait pengaturan OSP di Partai GERINDRA dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 23
ART, yakni:
(1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan
Pimpinan Pusat Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk
membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Kebijakan Organisasi Sayap harus sejalan dengan kebijakan Partai disetiap
tingkatan.
(3) Organisasi Sayap disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu)
orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai
tingkatan.
(4) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan
Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, diajukan oleh Pimpinan Pusat
Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(5) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan
Pimpinan Ranting diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada
Dewan Pimpinan Daerah.
(6) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap mempunyai hak mengajukan anggotanya
mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatas, diatur dalam
Peraturan Partai.
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Selain memilik OSP, Partai GERINDRA juga menjalin hubungan dan kerjasama
dengan organisasi kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 30 AD Partai
Gerindra yang berbunyi:
(1) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi
Kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan Partai
GERINDRA.
(2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi
Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai
GERINDRA.
(3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pengaturan terkait Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Organisasi
Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 29 ART, disana disebutkan bahwa:
Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Organisasi Kemasyarakatan
yang membantu perjuangan Partai GERINDRA dan dengan Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GERINDRA
dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat.
d. Partai Demokrat
Keberadaan OSP di Partai Demokrat, diatur dalam Pasal 97 AD, di sana dibunyikan
bahwa:
(1) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai
pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka
memperkuat basis dukungan partai.
(2) Mekanisme dan tata cara pembentukan dan penetapan Organisasi Sayap diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Merujuk pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa empat Parpol besar tersebut telah
menempatkan klausul OSP dalam AD dan ART masing-masing. Hanya saja, penempatan
klausul tersebut belum sepenuhnya diuraikan secara spesifik terutama terkait dengan hak
dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun yang dijadikan contoh hanya sebagian kecil
saja dari Partai Politik yang ada saat ini di Indonesia, kemungkinan hal yang sama sangat
besar. Oleh sebab itu, ke depannya diperlukan pengaturan yang lebih terperinci antara OSP
dengan Parpol Induknya, begitu juga sebaliknya antara Parpol dengan OSP-nya. Hal ini
bertujuan agar kepentingan kedua belah pihak, tata hubungan dan kedudukan serta hak
masing-masing memiliki kepastian hukum. Pengaturan tersebut sebaiknya dituangkan dalam
bentuk peraturan perundang-undangan (dengen menyempurnakan UU Parpol yang sudah
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ada) dan kemudian ditindaklajuti oleh Parpol melalui AD dan ART, serta peraturan
organisasi masing-masing Parpol.
C.

PENUTUP
Keberadaan Organisasi Sayap Partai (OSP) sangat penting karena OSP tersebut

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari Parpol. OSP memiliki porsi peran
yang relatif besar bagi Parpol terutama dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun
diseminasi program dan kebijakan partai seperti dalam mengembangkan kualitas kehidupan
demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Posisi OSP dalam praktiknya sangat strategis, tetapi belum ada pengaturan yang secara
tegas mengatur terkait hubungan tata kerja antara OSP dengan parpol pemiliknya. Dengan
demikiaan, belum terdapat pembagian yang cukup jelas terutama menyangkut hak dan
kewajiban antara Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik ataupun sebaliknya. Jadi
diperlukan adanya pengaturan yang lebih rinci agar OSP yang ada pada masing-masing
Parpol bisa lebih berperan secara aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
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PEMBERDAYAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK SEGMEN
PEMUDA OLEH PARTAI POLITK
Rizki Jayuska, S.H., M.H.

Abstrak

Dalam kehidupan demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik
merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara. Besarnya peran partai politik dalam
mengisi pos-pos kekuasaan, perlu dibarengi dengan upaya untuk memperkuat kondisi partai.
Politik dinasti dan politik uang yang tak sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem
perekrutan partai di negara demokrasi ternyata justru menjadi karakter utama partai-partai
dewasa ini. Untuk itu perlu mendukung sistem rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka dan
demokratis dalam partai politik. Oganisasi sayap partai politik memainkan peran yang sangat
penting, khususnya yang segmen pemuda, karena ditangan merekalah masa depan partai
politik ditentukan. Partai politik berkewajiban untuk membuat organisasi sayap partai politik
segmen pemuda berdaya dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengakses
sumber daya dan memberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan gagasannya.
Kata kunci: Organisasi Sayap Partai Politik, Pemuda, Partai Politik

Abstract

In a democratic life like in Indonesia today, political parties are instruments that must
exist in a country. The magnitude of the role of political parties in filling power posts needs
to be accompanied by efforts to strengthen the party's condition. The politics of dynasty and
money politics that are not in line with the principle of meritocracy in the party recruitment
system in a democratic country turned out to be the main character of the parties today. For
this reason, it is necessary to support an open and democratic recruitment and cadre system
in political parties. The political party wing organization plays a very important role,
especially the youth segment, because in the hands of them the future of political parties is
determined. Political parties are obliged to make the political party wing organization a
youth segment empowered by giving them the opportunity to access resources and provide
freedom to actualize their ideas.
Keywords: Political Party Wing Organizations, Youth, Political Parties
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Bab I Pendahulan
a. Latar Belakang
Dalam kehidupan demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik
merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara. Oleh karena itu, partai politik
mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai politik
memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan
dengan warga negara377. Keberadaan partai politik merupakan penentu untuk mewujudkan
demokrasi yang sehat, akuntabel dan terbuka.
Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyampaikan
pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.
Partai politik merupakan komponen yang harus ada dalam sistem politik demokrasi. Dengan
demikian penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu
memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. 378 Dalam institusional partai, relasi
politik merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber
daya manusia dalam proses pengkaderan.
Partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang menyebutkan Partai politik dalah
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangakan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UUD 1945 menyebutkan khususnya Pasal 6 A (2), Pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan Pasal 22 E (1) Peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah partai politik. Peran partai politik ini diperkuat lagi oleh Pasal 40 (1) UU No
10 Tahun 2016 yang berbunyi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan
pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (duap uluh
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persen) dari jumlah kursi Dewan PerwakilanRakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima
persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
Besarnya peran partai politik dalam mengisi pos-pos kekuasaan, perlu dibarengi
dengan upaya untuk memperkuat kondisi partai. Salah dua penguatan partai politik bisa
dilalui dengan proses pengkaderan dan penguatan struktur partai. Semakin penting peran
partai politik khususnya untuk merekrut atau mencari anggota baru dan mengajaknya untuk
berpartisipasi dalam proses politik. Maka rekrutmen politik akan menjadi prioritas menjamin
keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian partai selain sebagai salah satu cara menyeleksi
calon-calon pemimpin politik baru baik untuk duduk di lembaga legislatif maupun
eksekutif. 379
Pada proses pengkaderan dapat dilakukan dengan membentuk organisasi sayap atau
juga sering disebut dengan underbow partai politik. Organisasi sayap ini juga nantinya dapat
dijadikan jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik
itu pemuda, mahasiswa, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan
sumber massa.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 juga mengatur hak dan kewajban Partai Politik,
yang menurut Pasal 12 huruf j partai berhak Membentuk dan memiliki organisasi sayap
Partai Politik. Ketentuan Pasal 12 tersebut hanya diberikan penjelasannya pada huruf j dan
huruf k, yang menjelaskan pada huruf j bahwa organisasi sayap Partai Politik merupakan
organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
Besarnya peran partai politik dalam rekrutmen diatur di Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:
(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
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(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi
kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan
paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundangundangan.
(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 1a), dan ayat (2)
dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.
Menurut Miriam Budiardjo, terdapat beberapa fungsi partai politik yaitu : Sebagai sarana
komunikasi politik (political comunication), sebagai sarana sosialisasi politik (political
socialization), sebagai sarana rekruitmen politik (political recruitment), sebagai sarana
pengatur konflik (conflict management).380 Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp fungsi
partai politik meliputi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan perilaku pemilih,
rekruitmen politik dan sarana elaborasi pilihan kebijakan 381.
Partai politik memiliki fungsi untuk merekrut orang-orang agar bersedia menjadi
anggota atau kader partai politik dengan harapan kader bersangkutan dapat memperluas
partisipasinya dalam kegiatan politik, termasuk menyiapkan kader menjadi pemimpin dalam
struktur politik, baik dalam struktur partai politik atau pemimpin dalam struktur negara.382
Namun, fenomena kader pindah partai membuat kaderisasi berjalan kurang optimal.
Dikarenakan banyak kader yang berkarir di partai politik atau di Organisasi Sayap Partai
terhambat karirnya. Sebagian besar akibat tarik-menarik kepentingan, terutama dalam
mendulang suara. Kepentingan partai untuk mengusung calon-calon yang bisa menggaet
suara pemilih, bertemu dengan kepentingan para politisi kutu loncat yang ingin memastikan
keterpilihan atau kemenangannya melalui partai yang dianggap lebih akomodatif pada
tujuannya.
Hal ini diperparah oleh tradisi politik dinasti dan politik uang yang sudah menjadi
masalah serius dalam partai politik. Politik dinasti dan politik uang yang tak sejalan dengan
prinsip meritokrasi dalam sistem perekrutan partai di negara demokrasi ternyata justru
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menjadi karakter utama partai-partai dewasa ini383. Pada titik inilah terjadi anomali pada
kaderisasi partai politik. Organisasi sayap partai segmen pemuda yang memproduksi kader
mestinya diberikan kesempatan untuk meminimalisir permasalahan tersebut
Selain Kaderisasi, pendirian organisasi sayap partai dapat juga dimanfaatkan untuk
membantu mensosialisasikan dan melaksanakan program-program partai politik serta
memobilisasi massa guna memenangkan partai di mana organisasi sayap tersebut berafiliasi.
Keberadaan organisasi sayap dalam struktur kepartaian dianggap dapat mengurangi beban
dan tugas-tugas partai. Terlebih lagi organisasi sayap memiliki karakteristik yang fleksibel.
Sayangnya, organisasi sayap partai tidak mampu menjalankan fungsinya secara
berkesinambungan malahan organisasi sayap partai seringkali hadir hanya ketika mendekati
pemilu dan pilkada saja.
Terkait dengan organisasi sayap partai sebagai pencetak kader yang berkualitas
serta sebagai perpanjangan tangan partai untuk melaksanakan program-program serta
memperluas basis massa partai untuk memperoleh elektoral. Maka penulis tertarik untuk
membahas pemberdayaan organisasi sayap partai segmen pemuda oleh partai politik.

Bab II Pembahasan
a. Rekrutmen Partai Politik Dalam Organisasi Sayap Partai Politik Segmen Pemuda
Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin
yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya
berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili384. Tetapi juga mewakili
kepentingan rakyatnya, baik yang memilihnya maupun tidak. Dengan mempunyai kaderkader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai
peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa pemimpin nasional385.
Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau
memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyakn-banyaknya orang
untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi sayap partai yang
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melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya.
Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan
kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu untuk menjaring dan melatih kader partai.
Agar kualitas politisi yang menduduki jabatan baik di legislatif maupun dieksekutif
menjadi lebih baik, parpol perlu menerapkan mekanisme rekrutmen (seleksi)

secara

demokratis dan terbuka, bukan semata atas dasar politik transaksional atau alasan kedekatan
dengan elite parpol. Parpol hendaknya mengajukan para kandidat pejabat publik berdasarkan
kapabalitas, kompetensi, dedikasi dan integritas.
Adapun rekrutmen secara demokratis menurut KBBI yaitu, bersifat demokrasi;
berciri demkorasi386 . Sementara itu Henry B. Mayo dalam buku Introduction to democratic
memberi definisi sebagai berikut: Sistem politik yang demokratis ialah dimana
kebjiaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara
efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik 387.
Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values).
Nilai-nilai yang dirumuskan oleh Hendry B. Mayo tersebut adalah: 388
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang
sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan.
Rekrutmen dan kaderisasi parpol pada dasarnya menjadi fungsi strategis dalam
membesarkan nama parpol sekaligus mencetak calon-calon individu, baik untuk anggota,
pengurus parpol dan penyelenggara negara yang berkualitas. Untuk itu perlu memebangun
sistem rekrutmen yang terbuka dan demkokratis supaya kader dibiasakan dengan sistem
persaingan yang sehat dan terbuka. Sehingga semua kader punya peluang yang sama untuk
duduk jadi pimpinan partai politik maupun penyelenggara negara. Kegagalan membangun
sistem rekrutmen terbuka dan demokratis akan berdampak tersisihnya mereka yang kapabel,
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memiliki rekam jejak baik, dan berintegritas, sebaliknya, terpilihnya mereka yang lebih
mengandalkan uang yang melimpah, hubungan dengan pimpinan partai, dan popularitas
yang tinggi.
Untuk mendukung sistem rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka dan demokratis
dalam partai politik, organisasi sayap partai memainkan peran yang sangat penting,
khususnya yang segmen pemuda karena ditangan merekalah masa depan partai politik
ditentukan. Hubungan organisasi sayap dengan partai politik dapat diibaratkan seperti
simbiosis mutualisme (satu sama lain saling menguntungkan).
Program pembentukan kader muda partai, tidak boleh berhenti hanya sampai
pendidikan dan pelatihan saja, tetapi harus memperoleh kesempatan dalam kehidupan politik
yang senyatanya. Para kader harus dibentuk dan didewasakan agara mempunyai kualitas
yang diandalkan serta dikontrol kemantapan dalam menghayati ideologi partai. Setelah
mereka diterjunkan dalam politik nyata sebagai kader politik secara berjenjang diperlukan
evaluasi kinerja dan kualitasnya. Jika semua partai politik mempunyai program kaderisasi
partai, tentu akan mempunyai politisi yang bermutu yang pada akhirnya masyarakat juga
diuntungkan. Partai yang kuat adalah partai yang tidak mengalami kesulitan dalam
melakukan regenerasi politisinya dan sebaliknya partai lemah adalah partai yang tak
mempunyai sistem pengkaderan yang akan membawa degenerasi sebagai organisasi
politik.389
Dalam hal ini kondisi kepartaian perlu diperbaiki agar terlepas dari oligarki dan politik
uang, yaitu, seperti berikut:390
Pertama, memperbaiki mekanisme internal yang dapat mendorong meningkatnya partisipasi
anggota dalam pengambilan keputusan partai. Mekanisme ini perlu dirumuskan
secara formal dalam AD/ART, mekanisme ini juga perlu ditradisikan sebagai
kebiasaan sehari-hari partai politik. Bersama dengan AD dan ART diperlukan
suatu panduan kode etik internal organisasi yang ketiganya menjadi panduan bagi
seluruh anggota dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan di internal partai
secara demokratis.

389
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Yogyakarta, 2014, hlm 150-152
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Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara-Jilid-II, cetakan pertama, Mahkamah
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Kedua, perlu menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat di luar
partai dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang sedang dirumuskan
atau diperjuangkan partai politik. Keberadaan pengurus harus berfungsi sebagai
fasilitator bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi dan kepentingan
konstituennya.
Ketiga, perlu adanya penyelenggaraan negara yang baik dengan kualitas pelayanan publik
yang baik sebagai penunjang bagi terciptanya suatu iklim politik yang sehat.
Pelayanan publik yang berkualitas dan terbentuknya tata pemerintahan yang baik
akan memperkecil peluang elite partai politik dalam memanfaatkan kekuasaannya
untuk kepentingan pribadi.
Keempat, danya kebebasan pers yang disertai praktik jurnalistik yang profesional dengan
semangat mendidik masyarakat luas. Pers berperan memberikan kontrol atau
umpan balik bagi partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik.
Partai politik dalam menghadapi tantangan zaman mau tidak mau harus berubah jika
ingin tetap eksis dalam perannya sebagai pembentuk kebijakan kenegaraan. Penguasa
partaipun harus dengan yakin, mendorong munculnya generasi baru di arena politik lokal
dan nasional dengan kesadaran bahwa semua kader muda harus diberi ruang aktualisasi
untuk bisa beradaptasi dengan segala tantangan zaman. Organisasi Sayap Partai segmen
pemuda yang tentunya punya kader muda harus diberikan kesempatan untuk itu.
Berkaca pada parlemen saat ini kekuatan anak muda masih lemah tercermin dari data
yang dimiliki Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menjelaskan dari
560 legislatif DPR RI periode 2014-2019 hanya ada 2,7% anggota dewan yang berusia 2030 tahun dan 14,5% untuk anggota dewan yang berusia 31-40 tahun. Dari data tersebut,
dapat diperkirakan dari rentang usia 31-40 tahun, masih lebih banyak anggota DPR yang
berusia 35 tahun ke atas391.
Untuk mendorong kesetaraan dan kesempatan bagi pemuda perlu dimunculkan
syarat keaktifan keanggotaan selama 3 (Tiga) tahun semenjak terdaftar sebagai anggota baik
di partai politik maupun di organisasi sayap partai politik. Kriteria ini agar partai politik
melakukan pelembagaan partai dengan benar, partai memelihara anggotanya, dan anggota
partai yang sudah memenuhi masa keanggotaan saja yang dicalonkan. Model ini akan
menghindari perekrutan yang hibrida dan instant, yang bertumpu pada hal-hal intrinsik atau
391
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popularitas semata. Partai akan menjadi institusi yang kuat dan berhasil bila mampu
memelihara anggotanya dan mampu menjadikan anggota partainya menjadi anggota
legislatif maupun sebagai pejabat publik. 392
Meskipun tetap harus dicatat bahwa faktor umur bukan satu-satunya yang
menentukan keberhasilan di lembaga pemerintahan. Tetapi setidaknya anak muda punya
idealisme yang masih bersih dan semangat yang membara. Untuk melakukan percepatan
politik anak muda di parlemen, bisa dengan mendorong dan memobilisasi gagasan kuota
anak muda diberbagai lini. Salah satunya menentukan kuota anak muda dengan cara
menentukan umur 20-35 mendapatkan kuota 30% baik menjadi pengurus partai politik
maupun menjadi calon penyelenggara negara, persis affirmatif action untuk perempuan yang
berlaku sekarang ini.
Diwujudkannya kuota 30% untuk anak muda akan mendorong setiap institusi
demokrasi tidak hanya menceramahi anak muda untuk berpartisipasi politik tetapi
bertanggungjawab mewujudkan representasi politik anak muda. Dengan demikian,
menghadirkan representasi politik anak muda menjadi sangat penting dan relevan bagi
proses regenerasi bangsa. Karena sejatinya anak muda adalah pemangku kepentingan di
masa kini dan masa mendatang. Organisasi Sayap Partai segmen pemuda hendaknya
diberdayakan secara optimal sebagai mesin pencetak kader dan rekrutmen yang berkualitas.
B. Organisasi sayap partai politik sebagai pelaksana kebijakan Partai Politik
Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi ini seharusnya memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan rakyat. Bukan memperjuangkan kelompok dan kepentingan
pribadi. Oleh karena itu kehadiran partai politik menjadi penyelesai masalah ditengah
masyarakat. Berbagai peran seperti fungsi pendidikan politik dan penyelesai konflik
seharusnya menjadi program prioritas partai politik. Sehingga nantinya diharapkan narasi
dan artikulasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, partai politik dalam kapasitasnya
sebagai institusi ataupun melalui individu anggotanya akan menunjukkan performance yang
memuaskan.

392

Tim Penyusun, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, cetakan
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Namun, dengan Keadaan yang masih serba belum memadai, implementasi peran
Partai Politik masih belum menyentuh sistem kognitif kolektif masyarakat. Asas-asas seperti
keterbukaan, pertanggungjawaban, penghargaan akan perbedaan, persaingan, kesetaraan
masih belum terecermin dalam perilaku politik. Meskipun mereka sudah menerapkannya,
tetapi hanya menyentuh permukaannya saja. 393Aktivitas yang dilakukan partai politik saat
ini tampaknya lebih seputar urusan partai dan kelompoknya sendiri. Partai politik pada saat
ini juga cenderung mengutamakan kepentingan parsial sesaat ketimbang kepentingan
masyarakat dan bangsa. Faktor-faktor kepentingan golongan kelompok dan pribadi menjadi
variabel determinan yang rnenentukan pandangan dan gerak partai hal ini terjadi tidak saja
di tingkat pusat namun hingga ke daerah. 394
Partai politik dianggap tidak mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena
kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi
dibidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional.
Akibatnya partai tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. 395
Upaya agar partai politik berfungsi dengan baik perlu dilakukan antara lain adalah
melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat
dan berjalan dengan optimal. Dalam institusional partai, relasi politik merupakan salah satu
cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia. Organisasi sayap
partai politik merupakan organisasi yang dibentuk atau dimiliki oleh partai politik yang
membantu kinerja dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dibentuknya OSP
adalah sebagai pelaksana kebijakan partai dan untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam
rangka memperkuat basis dukungan partai, serta untuk memperkuat fungsi dan peran partai
di masyarakat.396
Jumlah perempuan dan pemuda dalam komposisi penduduk Indonesia begitu besar,
kiranya dapat dipahami jika kedua segmen tersebut dijadikan komponen OSP. Sebab dalam
konteks demokrasi kalah menang ditentukan jumlah pemilih. Pemuda ikut serta
menggerakkan dan melaksanakan funggsi-fungsi Parpol. Sebab mereka umumnya memiliki
stamina yang lebih kuat dan beban tanggungan keluarga yang lebih ringan dibandingkan
393
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Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 316.
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dengan generasi yang lebih tua. Dengan demikian pemuda menempati posisi yang cukup
strategis pula bagi Parpol397.
Partai politik merupakan aspek yang penting dalam pendekatan terhadap masyarakat
dan apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai maka publik akan
menyesuaikan aspirasi dan harapan maupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan
partai politik tersebut. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan
fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik 398. Organisasi sayap partai politik
merupakan ujung tombak untuk melakukan fungsi tersebut. Partai politik mesti mendukung
dan bersinergi dengan Organisasi Sayap Partai dalam melaksanakan program partai.
Khususnya isu-isu yang berkaitan dengan masa depan milenial atau pemuda seperti akses
pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan rumah murah. 399Partai politik
berkewajiban untuk membuat organisasi sayap partai politik segmen pemuda berdaya
dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengakses sumber daya dan memberikan
kebebasan untuk mengaktualisasikan gagasannya. Bagaimanapun yang mengetahui
persoalan pemuda, ya pemuda itu sendiri.

Bab III Penutup
Kesimpulan
Dalam kehidupan demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik
merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara. Oleh karena itu, partai politik
mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Politik dinasti dan
politik uang yang tak sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem perekrutan partai di
negara demokrasi ternyata justru menjadi karakter utama partai-partai dewasa ini.
Untuk itu perlu memebangun sistem rekrutmen yang terbuka dan demkokratis.
Sehingga semua kader punya peluang yang sama untuk duduk jadi pimpinan partai politik
maupun penyelenggara negara. Kegagalan membangun sistem rekrutmen terbuka dan
397
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demokratis akan berdampak tersisihnya mereka yang kapabel. Mendorong kesetaraan dan
kesempatan bagi pemuda perlu dimunculkan syarat keaktifan keanggotaan selama 3 (Tiga)
tahun semenjak terdaftar sebagai anggota baik di partai politik maupun di organisasi sayap
partai politik dan menentukan kuota anak muda dengan cara menentukan umur 20-35
mendapatkan kuota 30% baik menjadi pengurus partai politik maupun menjadi calon
penyelenggara negara.
Partai politik mesti mendukung dan bersinergi dengan Organisasi Sayap Partai dalam
melaksanakan program partai. Khususnya isu-isu yang berkaitan dengan masa depan
milenial atau pemuda seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan,
dan rumah murah. Partai politik berkewajiban untuk membuat Organisasi Sayap Partai
segmen pemuda berdaya dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengakses
sumber daya dan memberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan gagasannya.
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PARTISIPASI TANPA REPRESENTASI:
ANALISIS RELASI ORGANISASI SAYAP PEREMPUAN DENGAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA
Hurriyah400 dan Delia Wildianti401
(Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia)
Abstrak
Studi ini hendak menganalisis bentuk keterhubungan organisasional (organizational
linkage) antara organisasi sayap perempuan partai dengan partai politik di Indonesia era
reformasi. Dengan mengambil kasus organisasi sayap perempuan dalam partai politik
nasional yang memiliki kursi di DPR-RI periode 2014-2019, studi ini hendak menjawab
pertanyaan bagaimana pola dan karakteristik keterhubungan organisasi yang terbentuk
antara organisasi sayap perempuan dan partai politik di Indonesia?. Studi ini berargumen
bahwa pertama, terdapat pola keterhubungan organisasional yang bersifat informal
antara organisasi sayap perempuan dengan partai politik di Indonesia, dan kedua, pola
hubungan yang informal tersebut menempatkan organisasi sayap hanya sebagai
organisasi kolateral (collateral organization) yang berperan penting dalam mendekatkan
partai politik dengan basis pemilih perempuan namun tereksklusi dari struktur formal
kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam partai politik. Temuan studi ini
mengindikasikan bahwa pola hubungan yang bersifat informal dan kolateral
memungkinkan organisasi sayap perempuan untuk membangun representasi dan basis
sosial di kalangan pemilih perempuan, namun di sisi lain juga membatasi potensi mereka
untuk mendorong agenda keterwakilan perempuan dalam partai politik.
Kata kunci: organisasi sayap perempuan, partai politik, relasi, keterhubungan,
keterwakilan perempuan
Abstract
This study analyzes the form of organizational linkage between women’s wing
organization and political parties in Indonesia's reform era. Using case study of
women's wing organizations in political parties which have seats in national parliament,
this study seeks to answer the form and nature of organizational linkages between
women's wing organizations and political parties in Indonesia. This study argues that
first, there is an informal form of organizational linkage between women's wing
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organizations and political parties in Indonesia, and secondly, the presence of informal
form of organizational linkage has functioned wing organizations only as a collateral
organization. While its role is crucial in channeling and connecting political parties to
women electorate, however, it is excluded from the formal structure of power and
decision making in political parties. The findings of this study suggests that eventhough
the form of informal and collateral relations allow women's wing organizations to build
representation and social basis among women electorate, on the other hand, it also
limits their potential to push the agenda of women representation in political parties.
Keywords: women’s wing organization, political party, relation, linkage, women
representation

Pendahuluan
Sebagai aktor sentral dalam politik dan pemilu, partai politik memainkan peran kunci
dalam mempromosikan perempuan dalam proses politik, dengan mengikutsertakan
perempuan dalam pemilu, mendukung keterpilihan kandidat perempuan dan mendorong
agenda kebijakan keterwakilan politik perempuan. Keberadaan organisasi sayap perempuan
dalam partai politik, dengan demikian, bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat
keterwakilan perempuan baik dalam proses politik di partai maupun dalam pemilu. Secara
elektoral, organisasi sayap perempuan partai memiliki peran strategis tidak hanya untuk
mendekatkan partai politik dengan basis pemilih perempuan, tetapi juga menjembatani
kepentingan perempuan dengan kebijakan partai politik. Sementara dalam konteks
pelembagaan partai politik, keberadaan organisasi sayap perempuan menjadi penting dalam
menyediakan sumber rekrutmen politik bagi partai agar dapat memenuhi keterwakilan
perempuan. Dengan demikian, adanya keterhubungan (linkage) antara organisasi sayap
dengan partai politik menjadi keniscayaan untuk mendorong peran kunci partai politik dalam
mempromosikan dan memperkuat keterwakilan perempuan.
Keberadaan organisasi sayap perempuan dalam partai politik sendiri bukan hanya
menjadi fenomena khas Indonesia pasca reformasi. Sejak beberapa abad terakhir, partai
politik dan aktivis perempuan di berbagai negara telah membentuk organisasi-organisasi
sayap perempuan dalam partai politik, guna mempromosikan kepentingan perempuan dalam
platform kebijakan partai serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam daftar
nominasi partai dan proses pengambilan keputusan (IKNOW Politics 20017). Namun di
Indonesia, keberadaan organisasi sayap perempuan partai ternyata belum banyak
memberikan kontribusi dalam mendorong keterwakilan perempuan, baik dalam internal
partai politik maupun dalam proses elektoral. Temuan beberapa studi terkait organisasi
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sayap perempuan partai di Indonesia menyebutkan bahwa meskipun pembentukan
organisasi sayap perempuan dimaksudkan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam
pemilu, namun kondisi internal serta kuatnya budaya patriarki dalam partai politik menjadi
faktor utama yang menghambat peran organisasi sayap perempuan (Hidayat, et.al 2016;
Puskapol 2014; Yuri 2015).
Berbeda dari studi-studi sebelumnya, studi ini ingin melihat lebih jauh mengenai
kondisi keterhubungan yang terbentuk antara partai politik dengan organisasi sayap
perempuan partai. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab oleh studi ini adalah pertama,
bagaimana pola dan karakteristik keterhubungan organisasi yang terbentuk antara
organisasi sayap perempuan dan partai politik di Indonesia?, dan kedua, bagaimana
pengaruh dari kondisi keterhubungan tersebut terhadap peran organisasi sayap dalam
politik elektoral dan proses politik di dalam partai? Dalam usaha untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi
secara empiris bagi pemahaman kita tentang hubungan antara organisasi sayap perempuan
dan partai politik di Indonesia pasca Reformasi 1998. Penelitian ini juga bertujuan
memberikan kontribusi secara teoritis untuk pemahaman yang lebih baik mengenai pola
keterhubungan antara partai dan organisasi sayap partai di Indonesia, serta dimaksudkan
untuk membuka perdebatan tentang bagaimana kita mendekati studi party linkage di
Indonesia pasca-Reformasi.
Studi ini menggunakan konsep keterhubungan (linkage) yang dikemukakan oleh
Poguntke dan K. Aarts untuk mengilustrasikan hubungan antara partai politik dengan
pemilih (electorate). Keterhubungan ini didorong oleh kebutuhan partai politik akan suara
untuk memenangkan pemilu dan untuk mengamankan kelangsungan hidup partai, terlepas
dari apakah partai dimotivasi oleh pencarian jabatan (office-seeking), pencarian suara (voteseeking) atau orientasi kebijakan (policy-pursuing). Sementara menurut K. Aarts (1995),
linkage diartikan sebagai berbagai jenis ikatan antara warga negara, organisasi sosial dan
sistem politik. Konsep linkage juga seringkali dipakai dalam organisasi-organisasi politik
(partai politik, kelompok kepentingan, gerakan sosial), dan perannya terhadap demokrasi,
yakni bagaimana organisasi-organisasi tersebut bertindak sebagai intermediari antara
pemerintah dan warga negara.
Sebagai aktor intermediari, partai politik menyediakan setidaknya tujuh
model/bentuk keterhubungan, yaitu: (1) keterhubungan partisipatoris (participatory
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linkage), yakni ketika partai bertindak sebagai agensi dimana warga negara dapat
berpartisipasi dalam politik; (2) keterhubungan elektoral (electoral linkage), yakni ketika
pemimpin partai mampu mengontrol beragam elemen dari proses elektoral; (3)
keterhubungan responsif kebijakan (policy responsive linkage), yakni ketika partai bertindak
sebagai

agensi

untuk

meyakinkan

bahwa

pemerintahannya

responsif

terhadap

rakyat/pemilih; (4) keterhubungan klientetistik (clientelistic linkage), yakni ketika partai
bertindak sebagai saluran penghubung (channel) dalam pertukaran suara yang diberikan oleh
pemilih; (5) keterhubungan langsung (directive linkage), yakni model keterhubungan yang
digunakan oleh para pejabat publik untuk mengontrol perilaku warga; (6) keterhubungan
organisasional (organisational linkage), yakni model keterhubungan yang didasarkan pada
pertukaran antara elit partai dan elit organisasi yang terbukti mampu memobilisasi atau
menarik dukungan organisasinya kepada partai politik; dan (7) keterhubungan representatif
(representative linkage), yakni terkait dengan fungsi partai untuk melakukan artikulasi dan
agregasi kepentingan (Clark 2003: 10; Lawson 1988; Poguntke 2002).
Dalam model keterhubungan organisasional (organizational linkage), sebagian besar
proses agregasi dan artikulasi kepentingan dicapai tanpa keterlibatan elit partai. Adapun
keterhubungan organisasional memfasilitasi komunikasi dua arah antara elite partai dan
kelompok pemilih, yang dimediasi melalui saluran organisasi dan berdasarkan pertukaran
mobilisasi pemilu untuk responsif terhadap suatu kebijakan (Poguntke 2000).
Di dalam keterhubungan organisasional, bentuk keterhubungan atau ikatan antara
partai politik dan organisasi bersifat formal dan informal. Formal dalam artian elit organisasi
telah menjamin adanya akses permanen ke badan-badan pembuat keputusan partai (atau
sebaliknya) dimana hak akses dan partisipasi tersebut diatur dalam statuta partai. Dari segi
relasi, Poguntke menyebut bahwa hubungan yang berdasarkan ikatan organisasi formal lebih
tahan lama, stabil dan efektif daripada hubungan yang hanya melalui ikatan informal, dan
inilah yang membuat ikatan formal menjadi sangat berharga bagi elit politik partai.
Sedangkan ikatan informal dalam artian hubungan yang didasarkan pada reaksi terhadap
tekanan yang diterapkan dalam negosiasi semi permanen oleh elit organisasi (Lawson 1988).
Elit organisasi tidak dapat menjamin akses ke pembuat keputusan partai namun dapat
memobilisasi pemilih untuk memberikan suara atau tidak memberikan suara terhadap suatu
partai tergantung pada dipenuhi atau tidaknya tuntutan kebijakan tertentu. Namun,
keefektifan hubungan antara organisasi induk dan sayap akan tergantung pada sifat
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lingkungan organisasi yang terhubung dengan elit partai, baik melalui ikatan formal atau
informal.
Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian di atas, studi ini menggunakan konsep
keterhubungan organisasional (organizational linkage) antara partai politik dan organisasi
sayap perempuan yang dikemukakan oleh Poguntke (2000; 2002). Argumen utama yang
hendak diajukan oleh studi ini adalah terdapat pola keterhubungan organisasional yang
bersifat informal antara organisasi sayap perempuan dengan partai politik di Indonesia,
dimana organisasi sayap hanya difungsikan sebagai organisasi kolateral yang berperan
penting untuk memobilisasi dukungan pemilih perempuan dalam politik elektoral, namun
secara substansi tereksklusi dari struktur formal kekuasaan dan pengambilan keputusan
dalam partai politik.
Gambaran Relasi Organisasi Sayap Perempuan dan Partai Politik di Indonesia
Sebagai intermediary agent yang menghubungkan antara negara dengan warga
negara, partai politik memiliki karakter ideologi, program, pengorganisasian partai politik
yang berbeda satu sama lain termasuk soal keterwakilan perempuan. Hampir semua partai
politik di Indonesia memiliki pengorganisasian khusus perempuan tersendiri dalam struktur
kepartaian ataupun dalam bentuk sayap partai. Pasca diterapkannya kebijakan afirmatif
untuk mendorong keterwakilan perempuan, penguatan partisipasi politik perempuan di
internal partai juga dapat dilihat dari pertama, keberadaan divisi perempuan di dalam
struktur partai sebagai upaya untuk menjamin kehadiran perempuan dalam proses
pembuatan keputusan, dan kedua, keberadaan organisasi sayap perempuan yang bertujuan
untuk mempromosikan dan memperkuat keterwakilan perempuan baik dalam proses politik
di partai maupun di dalam pemilu.
Mengutip Peta Jalan Representasi Perempuan untuk Pemilu 2019 yang dibuat oleh
Puskapol dan MPI (2017), ada tiga hal yang melatarbelakangi mengapa partai politik di
Indonesia membentuk bidang khusus perempuan dalam struktur kepartaian ataupun
organisasi sayap partai perempuan: Pertama, sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan
akan representasi politik perempuan. Dalam hal ini, bidang khusus perempuan dalam
struktur kepartaian ataupun ogranisasi sayap partai menjadi lumbung rekruitmen partai
politik secara khusus bagi perempuan yang akan mencalonkan di eksekutif maupun
legisilatif yang memiliki ketentuan affirmative action 30% pencalonan perempuan dalam
pemilu legislatif. Kedua, institusionalisasi kepartaian dalam rangka penguatan pengakaran
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partai (party rooting) terutama dikalangan penduduk dan pemilih perempuan. Ketiga,
dibentuknya bidang khusus perempuan dalam struktur partai menjadi sarana agregasi
sekaligus artikulasi kebijakan partai politik yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.
Di Indonesia, dari sepuluh partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen periode
2014-2019, hanya PKB yang tidak mencantumkan kepengurusan divisi perempuan di dalam
AD ART partai, dan hanya PDIP dan PKS yang tidak memiliki organisasi sayap perempuan.
Berikut merupakan daftar divisi dan organisasi sayap perempuan partai politik di Indonesia.
Tabel 1.1
Divisi dan Organisasi Sayap Perempuan Partai Politik di Indonesia
Partai
Politik

Divisi Perempuan

Golkar

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Hanura

Bidang Penggalangan Perempuan

PAN

Bidang pemberdayaan Perempuan

Demokrat

Departemen Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Bidang Perlindungan dan
Pemberdayaan Perempuan
Tidak ada dalam struktur

Gerindra
PKB
Nasdem
PPP
PDIP
PKS

Bidang Kesehatan, Perempuan, dan
Anak
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Anak
Divisi Kesehatan dan Anak

Organisasi Sayap Perempuan
Kesatuan Perempuan Partai Golkar
(KPPG)
Perempuan Hanura
Perempuan Amanat Nasional
(PUAN)
Perempuan Demokrat Republik
Indonesia (PDRI)
Perempuan Indonesia Raya (PIRA)
Pergerakan Perempuan Kebangkitan
Bangsa (PPKB)
Garda Wanita Malahayati (Garnita
Malahayati)
Wanita Persatuan Pembangunan
(WPP)
-

Bidang Perempuan dan Ketahanan
Keluarga
Sumber: Diolah dari website partai politik dan hasil wawancara

-

Seperti yang tergambar pada tabel di atas, masing-masing partai politik memiliki
sebutan, kebijakan, dan keterhubungan yang berbeda antara divisi dan organisasi sayap
perempuan. Secara umum, divisi perempuan lebih banyak difungsikan pada pengembangan
kebijakan yang berkaitan dengan isu gender, pengawasan pelaksanaan kebijakan kesetaraan
gender, koordinasi kegiatan anggota perempuan di dalam partai, serta pelaksanaan fungsi
mobilisasi dan sosialisasi (UNDP 2011). Keberadaan organisasi sayap perempuan tentu
seharusnya memiliki nilai tambah (added value) tersendiri di dalam mendorong penguatan
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partisipasi dan keterwakilan perempuan terutama kedudukan organisasi sayap perempuan
sebagai organisasi kolateral yang menjadi medium antara partai politik dengan masyarakat
(Poguntke 2002). Tetapi, dilihat dari keterhubungan di antara keduanya, mayoritas memiliki
relasi yang informal, hanya Golkar yang memiliki hubungan formal karena memiliki
kebijakan ex officio.
Pengaruh Hubungan Organisasional: Antara Partisipasi dan Representasi
Secara formal, pembentukan organisasi sayap partai politik diatur dalam UU Partai
Politik No. 2 Tahun 2011, sebagai organisasi yang dibentuk oleh partai dan atau menyatakan
diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
masing-masing partai politik. Termasuk dalam hal ini adalah organisasi sayap perempuan
yang menjadi supporting system partai politik dalam mengikutsertakan perempuan dalam
pemilu, mendukung keterpilihan kandidat perempuan dan mendorong agenda kebijakan
keterwakilan politik perempuan.
Tabel 2.
Fungsi Organisasi Sayap Perempuan dan Hubungan Organisasional dengan
Partai Politik
Partai
Politik
Golkar

Hanura

PAN
Demokrat

Organisasi Sayap
Perempuan

Fungsi

Kesatuan Perempuan Sebagai mekanisme sentral
Partai
Golkar dalam rekrutmen, pembinaan
(KPPG)
dan pendayagunaan kader dan
dalam pelaksanaan program
partai sesuai basis dan/atau
potensi kelompok strategisnya;
Perempuan Hanura
Menjangkau perempuan;
pihak-pihak atau kelompok
strategis- perempuan di segala
bidang.
Formal : Perempuan Tidak mengatur ketentuan
Amanat
Nasional organisasi sayap dalam AD
(PUAN)
ART partai
Perempuan
Wadah kaderisasi dan
Demokrat Republik
perjuangan sebagai pelaksana
Indonesia (PDRI)
kebijakan partai untuk
memenuhi kebutuhan strategis

Hubungan
Formal (adanya
kebijakan ex
officio) 402

Informal

Informal
Informal

402

Ketua sayap perempuan merangkap menjadi ketua bidang perempuan partai sehingga sayap partai
memiliki koneksi secara langsung ke dalam struktur
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dalam rangka memperkuat
basis dukungan partai.
Membantu perjuangan Partai
Raya GERINDRA melalui
pelaksanaan Program Partai
dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Gerindra

Perempuan
Indonesia
(PIRA)

PKB

Pergerakan
Membantu melaksanakan
Perempuan
kebijakan partai, khususnya
Kebangkitan Bangsa
yang berkaitan dengan
(PPKB)
kelompok masyarakat tertentu
dan merupakan basis massa
serta sumber kader Partai di
berbagai segmen dan/atau
lapisan sosial masyarakat

Informal

Nasdem

Garda
Wanita Membantu melaksanakan
Malahayati (Garnita kebijakan partai, khususnya
Malahayati)
yang berkaitan dengan
kelompok masyarakat tertentu
dan merupakan basis massa
serta sumber kader partai di
berbagai segmen atau lapisan
masyarakat tertentu

Informal

PPP

Wanita
Persatuan Mengembangkan kualitas
Pembangunan
kader perempuan terutama
(WPP)
yang berstatus kader.

Informal

PDIP

Tidak memiliki sayap perempuan di dalam struktur Informal403
partai
Tidak memiliki sayap perempuan di dalam struktur Informal404
partai

PKS

Informal

Sumber: Diolah dari AD ART Partai Politik
Berdasarkan tabel di atas, relasi antara organisasi sayap perempuan dengan partai
politik (organizational linkage) dapat dilihat dari tiga fokus analisis yaitu bentuk hubungan,
fungsi, dan pengaruh organisasi sayap perempuan terhadap partai politik. Pertama, berkaitan
dengan bentuk hubungan, organisasi sayap perempuan partai memiliki dua bentuk
403

PDIP tidak memiliki organisasi sayap di internal partai tetapi memiliki sayap perempuan di luar
struktur partai seperti Sarinah, Srikandi, dan Taruna merah Putih yang menjadi sumber rekrutmen kader
perempuan yang relasinya bersifat informal dengan partai politik
404
PKS tidak memiliki organisasi sayap internal partai tetapi memiliki organisasi massa yang berafiliasi
dengan partai seperti Organisasi Salimah yang relasinya bersifat informal
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keterhubungan dengan partai politik, yaitu bentuk hubungan formal dan informal. Mayoritas
partai politik di Indonesia memiliki hubungan informal dengan partai politik, yang ditandai
oleh minimnya keterlibatan elit organisasi sayap perempuan di dalam tim atau badan
pembuat keputusan partai. Organisasi sayap perempuan lebih banyak dilibatkan dalam
keputusan besar seperti rapat kongres, rapimnas, dan rakornas. Tetapi organisasi sayap
perempuan tidak banyak dilibatkan di dalam keputusan strategis terutama dalam mendorong
agenda keterwakilan perempuan. Hanya Partai Golkar yang memiliki hubungan formal
karena memiliki kebijakan ex officio dimana ketua divisi perempuan merangkap sebagai
ketua organisasi sayap perempuan sehingga memungkinkan masuk ke dalam struktur elit
partai.
Kedua, berkaitan dengan fungsi organisasi sayap perempuan di dalam partai politik.
Organisasi sayap perempuan memiliki fungsi yang cukup krusial sebagai supporting system
bagi partai politik yakni fungsinya sebagai sumber rekrutmen, kaderisasi, dan vote getter
khususnya pemilih perempuan. Namun berdasarkan pada temuan penelitian, organisasi
sayap perempuan partai ternyata lebih banyak difungsikan sebagai vote getter, mendekatkan
partai terhadap pemilih khususnya kelompok perempuan sebagai salah satu basis strategis.
Padahal dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber rekrutmen, seharusnya organisasi
sayap perempuan terhubung (connected) dengan lembaga atau badan pemenangan pemilu
(bappilu) di masing-masing partai yang memiliki kewenangan strategis di dalam
menentukan rekrutmen caleg, penempatan nomor urut, dan penempatan daerah pemilihan
(dapil). Begitupula dalam hal fungsi kaderisasi, organisasi sayap perempuan seharusnya
terhubung (connected) dengan struktur partai agar dapat mendorong agenda keterwakilan
perempuan dalam partai dan kebijakan pro gender.
Namun demikian, riset yang dilakukan oleh UNDP menggambarkan bahwa hanya
sedikit perempuan yang duduk di jabatan pembuatan keputusan dalam partai politik,
perempuan lebih mendominasi jabatan ataupun kegiatan pendukung partai di tingkat akar
rumput sehingga perempuan sebagai kelompok yang termarjinalisasi tidak cukup memiliki
peran atau posisi yang strategis di dalam partai (UNDP 2011). Begitu pula temuan riset ini
melihat bahwa partai politik belum secara serius melakukan rekrutmen serta kaderisasi
politik terhadap perempuan dan sekedar memenuhi kuota 30% pencalonan perempuan
sebagai syarat administrasi sebagai peserta pemilu.
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Adapun kegiatan yang banyak dilakukan adalah aktivitas sosial dan pemberdayaan
perempuan. Aktivitas sosial dilakukan melalui aktivitas pelayanan kesehatan, bakti sosial,
santunan anak yatim, pengobatan gratis, dan lainnya. Sedangkan pemberdayaan perempuan
dilakukan melalui aktivitas pemberdayaan dalam bidang ekonomi kreatif, pelatihan usaha
untuk UMKM, program mengajar dan mendongeng, dan lainnya. Beberapa organisasi sayap
perempuan melakukan aktivitas pelatihan kader dan pengembangan kapasitas kader
perempuan, dan memberikan rekomendasi kandidat perempuan kepada partai politik.
Namun upaya tersebut belum berhasil dalam mendorong representasi perempuan
baik di internal partai maupun di dalam pemilu. Hal ini disebabkan oleh program yang
berkaitan dengan pendidikan dan bekal politik bagi para perempuan dilakukan jelang pemilu
saja, pencalonan perempuan lebih banyak mengambil kader-kader yang ready to use agar
dapat memenangkan suara tanpa melalui pelatihan-pelatihan yang ada, serta budaya patriarki
yang masih sangat kental dirasakan bahwa kader laki-laki berkualitas ditempatkan di nomor
urut dan dapil yang sesuai sedangkan perempuan potensial sulit untuk mendapatkan nomor
urut serta dapil yang sesuai (Kurniaty 2016).
Temuan penelitian menggambarkan bahwa fungsi organisasi sayap perempuan
sebagai sumber rekrutmen dan kaderisasi belum secara serius digarap oleh partai politik.
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat mengelompokkan sumber rekrutmen
perempuan partai yang terdiri atas:
1. Kader dan non kader melalui skoring (merit system) namun keputusan berada di
ketua partai
2. Kader dari semua level termasuk pengurus partai
3. Organisasi massa, komunitas, majelis taklim
4. Sayap Partai Politik
5. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, budayawan, profesional, dan tokoh yang
memiliki kemampuan dan popularitas)
6. Member get member melalui jejaring (tanpa aturan internal sebagai proses
rekrutmen formal, bergantung kreativitas individu partai untuk melakukan
pendekatan terhadap komunitas)
7. Pencalonan berdasarkan pada hasil survey calon (mengutamakan popularitas dan
elektabilitas di dapil)
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Dari sumber rekrutmen tersebut, organisasi sayap perempuan partai politik belum menjadi
sumber rekrutmen yang memadai bagi partai politik, baik partai politik islam maupun
nasionalis kebingungan mencari kandidat perempuan legislatif untuk memenuhi kuota 30%.
Partai politik belum memiliki aturan internal yang formal dan terinstitusionalisasi dalam hal
proses rekrutmen.
Di sisi lain, temuan penelitian juga menggambarkan adanya perbedaan antara partai
islam dan partai nasionalis dalam hal rekrutmen dan kaderisasi. Partai politik islam (PPP,
PKB, PAN, PKS) memiliki relasi yang relative kuat dengan organisasi kultural sehingga
cenderung lebih mudah dalam mengakses kandidat perempuan potensial. PPP dan PKB
misalnya memiliki keterhubungan yang relatif kuat dengan Muslimat, Fatayat, PMII, Kohati.
PKS berafiliasi dengan organisasi Salimah, dan PAN berafiliasi dengan Aisyiah. Berbeda
halnya dengan partai nasionalis, Nasdem dan Hanura sebagai partai baru lebih banyak
menggunakan strategi open recruitment dan member get member, sedangkan Golkar sebagai
partai yang sudah lama berdiri diuntungkan dengan organisasi perempuan lain di luar sayap
yang sudah cukup mengakar di masyarakat seperti misalnya Krida Wanita Swadiri Indonesia
(KWSI), Gerakan Perempuan MKGR, Gerakan Perempuan Persatuan Kosgoro (GP2K),
Satuan Karya (Satkar) Ulama, Satkar MDI (Majelis Dakwah Islam) Perempuan, Pengajian
Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya (HWK), PDIP tidak memiliki sayap formal partai
tetapi memiliki sayap di luar partai (informal) seperti sarinah, srikandi, dan taruna merah
putih yang kemudian menjadi basis rekrutmen kader partai. Gerindra yang memiliki Garuda
Masa Depan (GMD) dalam mencari kader muda, dan demokrat yang lebih banyak
mengandalkan sayap partai dan kemampuan individu untuk mendapatkan kandidat
perempuan.
Ketiga, berkaitan dengan pengaruh organisasi sayap perempuan di dalam partai
politik. Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa secara formal organisasi sayap
perempuan banyak dilibatkan di dalam kongres, rakornas, dan rapimnas yang memiliki
cakupan lebih luas. Sedangkan dalam hal fungsinya sebagai sumber rekrutmen dan
kaderisasi, organisasi sayap perempuan belum banyak dilibatkan di dalam posisi strategis
pengambilan keputusan (decision maker). Salah satunya, minimnya keterlibatan organisasi
sayap perempuan di dalam tim atau lembaga pemenangan partai politik yang memiliki posisi
strategis di dalam proses rekrutmen kandidat legislatif khususnya berkaitan dengan proses
seleksi kandidat anggota legislative, penentuan nomor urut dan daerah pemilihan.
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Absennya organisasi sayap perempuan di dalam posisi strategis partai politik, turut
berpengaruh di dalam proses rekrutmen kandidat anggota legislatif perempuan dalam hal
penempatan nomor urut dan daerah pemilihan. Kondisi hari ini menggambarkan bahwa
dalam pemilu serentak 2019, penempatan nomor urut caleg perempuan lebih banyak berada
di nomor urut 3 sebanyak 24,4%, dan nomor urut 6 sebanyak 17,9% (Perludem 2018). Hal
ini juga dikarenakan aturan zipper sistem yang menghendaki diantara tiga calon terdapat satu
perempuan, sehingga lebih banyak perempuan ditempatkan di nomor urut 3 dan 6.
Sedangkan caleg perempuan di nomor urut 1 sebanyak 7,3%, dan caleg perempuan di nomor
urut 2 sebanyak 11,6% (Perludem 2018). Padahal studi Puskapol UI menunjukan bahwa
persentase caleg terpilih pada pemilu 2014 berada di nomor urut 1 (62,2%) dan nomor urut
2 (16,9%) (Puskapol UI 2015). Oleh karena itu, penempatan nomor urut menjadi salah satu
hal yang penting karena perempuan seringkali diabaikan di dalam proses penentuan yang
sifatnya strategis.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara organisasi sayap
perempuan dengan partai politik bukan sekedar menjadikan sayap sebagai vote getter untuk
memenangkan partai dan mendekatkan partai kepada pemilih khususnya perempuan, tetapi
juga bagaimana organisasi sayap perempuan difungsikan sebagai sumber rekrutmen dan
kaderisasi untuk mendorong keterwakilan perempuan serta dilibatkan dalam posisi strategis
terutama berkaitan dengan proses rekrutmen dan kaderisasi yang akan sangat menentukan
kualitas dan kuantitas kandidat legislatif perempuan.
Kesimpulan
Studi ini membahas gambaran umum pola relasi yang terbangun antara organisasi
sayap perempuan partai dengan partai politik di Indonesia era reformasi. Meskipun
pembentukan organisasi sayap perempuan dimaksudkan untuk memperkuat keterwakilan
perempuan dalam partai politik serta peran kunci partai dalam mempromosikan keterwakilan
kesenjangan antara partisipasi dan representasi dalam konteks hubungan organisasi sayap
perempuan dengan partai politik di Indonesia.
Dalam aspek partisipasi, keberadaan organisasi sayap perempuan memiliki peran
yang cukup strategis sebagai organisasi kolateral yang menghubungkan partai politik dengan
basis pemilih, terutama dari kelompok pemilih perempuan. Temuan studi ini
memperlihatkan bahwa organisasi sayap perempuan partai di Indonesia, baik yang bersifat
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formal maupun informal, memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan dari
kelompok pemilih. Beragam aktivitas sosial kemasyarakatan yang lazim dilakukan oleh
organisasi sayap perempuan partai, baik dalam momen pemiu atau di luar pemilu, berhasil
mendekatkan organisasi tersebut dengan basis pemiih di satu sisi, dan menjadikan basis
pemilih sebagai modal sosial yang cukup efektif untuk dimobilisasi dalam kampanye
pemilu. Selain itu, temuan studi ini juga menunjukkan kemampuan organisasi sayap
perempuan sebagai penyedia atau sumber rekrutmen kader perempuan potensial bagi partai
politik. Hal ini misalnya ditunjukkan melalui usulan yang kerap diberikan oleh organisasi
tersebut terkait daftar kandidat perempuan potensial untuk pemilu legislatif -yang memang
mensyaratkan adanya pemenuhan kuota pencalonan perempuan sebesar 30%. Dengan kata
lain, partisipasi organisasi sayap perempuan terlihat sangat dinamis dalam proses elektoral
dan juga pengambilan keputusan dalam internal partai politik, yang berkorelasi dengan
upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di partai politik maupun parlemen.
Dari sisi representasi, studi ini justru menemukan adanya paradoks representasi
perempuan dalam partai politik. Meskipun pola relasi organisasional yang bersifat informal
memungkinkan organisasi sayap untuk membangun posiis tawar yang cukup strategis
terhadap partai politik, yang terjadi di Indonesia justru memperlihatkan lemahnya posisi
tawar organisasi sayap perempuan terhadap partai politik. lemahnya posisi tawar ini terlihat
pada dua aspek utama terkait keterwakilan politik perempuan. Yang pertama adalah aspek
politik elektoral, yakni berkaitan dengan kemampuan organisasi sayap perempuan
mendorong penempatan perempuan pada nomor urut atas dalam daftar calon anggota
legislatif, baik pada pemilu di tingkat nasional maupun lokal. Minimnya kehadiran
perempuan pada posisi-posisi strategis dalam partai politik membawa konsekuensi pada
lemahnya akses dan suara mereka dalam proses pencalonan kandidat. Yang kedua adalah
aspek politik internal partai politik, dimana faktor relasi informal menyebabkan organisasi
sayap perempuan terekslusi dari proses pengambilan keputusan partai politik, baik secara
kuantitas (jumlah) maupun secara kualitas (peran dan suara organisasi sayap perempuan).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara partisipasi
dan representasi organisasi sayap perempuan partai di Indonesia, yang pada akhirnya
memunculkan paradoks peran organisasi sayap perempuan: informalitas relasi yang di satu
sisi membuat posisi mereka kuat dalam membangun representasi dan basis sosial di kalangan
pemilih perempuan, namun di sisi lain membuat posisi mereka lemah dalam berhadapan
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dengan struktur kekuasaan dalam partai politik maupun dalam mendorong agenda
keterwakilan perempuan dalam partai politik.
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FORMULASI HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN
PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Ali Rido
Abstrak
Fenomena yang sering terjadi terkait organisasi sayap partai di Indonesia, salah satunya ialah
mundurnya sejumlah anggota sayap partai dari organisasi karena berseberangan pemikiran
dengan partainya. Hal itu, menunjukan partai tidak mampu mengkonsolidasikan keberadaan
organisasi sayapnya sehingga yang timbul ketidakharmonisan hubungan antar keduanya.
Agar tidak terus berlanjut praktek demikian, maka penting dicarikan formulasi pola
hubungan yang harmonis. Salah satu cara yang dapat ditempuhnya, ialah dengan belajar
pada negara lain, seperti Inggris dan Rumania. Dari dua negara tersebut, terlihat pola
hubungan organisasi sayap dengan partai didasarkan pada manajemen kepartaian yang
modern sehingga layak untuk diformulasikan pada hubungan partai dengan organisasi
sayapnya di Indonesia. Formulasi ideal dalam membangun hubungan harmonis antar
keduanya, ialah partai politik di Indonesia harus mengedepankan prinsip transparansi,
partisipasi, meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik, dan pembangunan
militansi melalui kaderisasi.
Kata kunci: hubungan, partai politik, dan organisasi sayap partai.
Abstract
The phenomenon that occurred was related to the organization of the under bow party in
Indonesia, including the withdrawal of party members. The event showed that the party
could not consolidate the existence of its organization. So, that there is disharmony between
the under bow party and political parties. Therefore, it is important to find a harmonious
relationship pattern. Studying in other countries, such as Britain and Romania, shows a
pattern of party relations with modern management that can be formulated in Indonesia.
The formulation, political parties have to practice the principles of transparency,
participation, meritocracy in the candidacy of public officials, and regeneration.
Keywords: Relationship, political party, underbow party.
PENDAHULUAN
Diskurusus tentang organisasi sayap partai politik (parpol), tidak dapat dilepaskan dari
fungsi-fungsi organisasi sayap parpol itu sendiri yang berjalan dalam suatu tubuh kepartaian
di suatu negara. Dalam sistem politik demokrasi, tentu terdapat banyak fungsi yang melekat
kepada organsiasi sayap parpol dan salah satunya ialah fungsi membangun hubungan
interaksi dan komunikasi dengan parpolnya. Fungsi ini merupakan yang paling banyak
dilaksanakan oleh organisasi sayap partai, sebab tanpa adanya interaksi dan komunikasi
yang baik, parpol kesulitan dalam mentransfer ideologi dan gagasan kepartaian pada lapis
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bawah seperti organisasi sayap partai. Hubungan yang baik antara organisasi sayap partai
dengan parpol, semestinya dilakukan dengan baik dalam membumikan kepentingan parpol
itu sendiri. Sebab, melalui proses interaksi yang baik, maka parpol dalam melakukan sharing
gagasan dapat diterima secara baik pula sehingga ada ketersambungan dalam implementasi
gagasan parpol. 405
Interaksi yang baik antara organisasi sayap parpol dengan parpol, juga seyogianya pula
dipraktekan di Indonesia. Sebagai negara yang telah mendedahkan diri sebagai negara
demokrasi dengan sistem multi partainya, maka hubungan antar organisasi sayap partai dan
parpol menjadi bagian penting dalam peta jalan (road map) parpol guna membumikan
program, gagasan dan ideologi parpol ke lapisan masyarakat. Sayangnya dalam ranah
empiris Indonesia, pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol dihiasi
ketidakharmonisan. Hal ini, sebagaimana dapat dilihat antara lain fakta mundurnya sejumlah
pengurus organisasi sayap Partai Nasional Demokrat karena merasa idealisme yang
diperjuangkan partai tersebut telah berubah. 406 Hal yang sama, juga dilakukan pengurus
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Daerah
Istimewa Yogyakarta.407 Alasan pengunduran diri, disebabkan karena adanya larangan dari
pengurus pusat Perindo yang melarang anggota organisasi sayap partai untuk mendukung
pasangan calon tertentu dalam pemilihan presiden.
Dua contoh di atas, seharusnya tidak terjadi jika hubungan maupun komunikasi parpol
dengan organisasi sayapnya dijalin dengan baik. Namun di satu sisi, hal tersebut
menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pola hubungan atau interaksi antara
organisasi sayap partai dengan parpolnya sehingga anggota organisasi sayap parpol dengan
mudah bersebarangan dengan parpol yang merupakan wadah bernaungnya. Apabila hal itu
dibiarkan, maka akan mengancam peran parpol itu sendiri mengingat organisasi sayap partai
memiliki peran strategis dan sentral terhadap keberadaan parpol. Dalam optik keilmuan,
setidaknya terdapat 3 (tiga) peran strategis organisasi sayap parpol: 1) organisasi sayap partai
politik sangat stategis dalam menghubungkan antara partai politik dengan kelompok pemilih
405

Redatin Parwadi, Kaderisasi Organisasi Dalam Perubahan, Jurnal Wawasan, Volume 12, Nomor 1,
Juni 2006, hlm. 2-3.
406
Lihat
Sejumlah
Pengurus
dan
Sayap
Partai
Nasdem
Mundur,
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/01/29/mhe459-sejumlah-pengurus-dan-sayap-partainasdem-mundur, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.
407
Ramai-ramai Undurkan Diri dari Sayap Partai, Ketua DPW Pemuda Perindo DIY: Karena Dilarang
Dukung Pak Jokowi, https://infonawacita.com/ramai-ramai-undurkan-diri-dari-sayap-partai-ketua-dpwpemuda-perindo-diy-karena-dilarang-dukung-pak-jokowi/, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.
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yang dapat berbentuk organisasi perempuan, pemuda maupun mahasiswa, serikat buruh,
organisasi keagamaan dan organisasi sosial yang lain; dan 2) peran organisasi sayap partai
politik ini dapat membantu peran partai politik dalam mengartikulasikan dan
mengagregasikan aspirasi masyarakat atau dapat juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan
partai politik.408
Perpsektif lain, maka peran dari organisasi sayap partai ialah: 1) menjadi penghubung
atau penyabung antara kepentingan partai politik dengan pemilih atau konstituen; 2)
melaksanakan program kerja partai politik yang secara umum tidak dapat dijangkau oleh
struktur inti dalam partai politik; 3) menjembatani kepentingan konstituen dengan partai
politik sehingga memberi kemudahan dalam membangun komunikasi politik. 409 Terhadap
peran sentral organisasi sayap partai tersebut, maka dengan adanya fenomena pengunduran
diri anggota sayap partai seperti di atas tentu mengkhawatirkan. Di samping itu, juga akan
mengancam tidak tersalurkannya secara efektif proses kaderisasi yang merupakan salah satu
tujuan dalam sistem berpolitik partai. Sebagaimana dikatakan Petit, bahwa: “politics is a
variety of political systems that involve the process of determining the objectives of the
system and implementing these objectives.”410 [terj: Politik merupakan ragam kegiatan di
dalam sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan
melaksanakan tujuan-tujuan tersebut]. Dalam menentukan tujuan politik tersebut, maka
salah satu yang dibutuhkan adalah pola hubungan yang efektif antara organisasi sayap partai
dengan parpolnya.
Berdasarkan hal di atas, menjadi penting untuk dicarikan jalan keluar berkenaan
dengan pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol. Mengapa pada aspek interaksi
atau hubungan yang menjadi fokusnya, karena didasarkan pada 2 (dua) alasan. Pertama,
interaksi atau hubungan merupakan pintu masuk paling awal dalam mensukseskan berbagai
agenda yang telah disusun oleh parpol. Hal ini mengingat secara teoritis, organisasi sayap
partai merupakan perpanjangan tangan dari parpol. Karenanya, agar terus terbangun
simbiosis mutualisme maka pola hubungan yang baik harus dilakukan. Kedua, pola interaksi
yang dipraktekan oleh parpol di Indonesia masih banyak yang menggunakan metode top
408

Sunarlan, Peran Organisasi Under Bouw Partai Politik Di Indonsesia, Makalah disampaikan dalam
seminar yang diselenggarakan oleh PUSKAPSI yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Hotel Aston, 3 Mei 2017, hlm. 5.
409
M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut, Rajawali Pers,
Jakarta, 1993, hlm. 31.
410
Phillip Petit, Republicanism: A Theory Of Freedom And Government, Clarendon Press, Oxford,
2002, hlm. 280.
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down sehingga organisasi sayap partai diposisikan sebagai objek bukan subjek untuk
mendukung kepentingan partai. 411
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penting dilakukan pencarian solusi
yang salah satunya dengan belajar pada negara lain yang dari segi kelembagaan
kepartaiannya telah mapan. Adapun negara yang dipilih, ialah Inggris dan Korea Selatan.
Terdapat alasan dipilihnya dua negara tersebut, yaitu: pertama, Inggris merupakan negara
yang dapat dikatakan organisasi kepartaiannya telah mapan. Parpol di negara tersebut, juga
dapat dinilai telah memiliki sistem organisasi kepartaian yang “matang” dengan sumber daya
yang relatif terkelola dengan baik.412 Melalui pembelajaran pada negara dengan kematangan
organisasi kepartainnya tersebut, diharapkan dapat mengambil sisi positif hubungan antara
organisasi sayap partai dengan parpol sehingga kemudian dapat diimplementasikan terhadap
pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol di Indonesia.
Alasan kedua, dipilihnya Rumania ialah karena negara tersebut dapat dikatakan
sebagai negara yang relatif baru dalam mempraktekan demokrasi layaknya Indonesia.
Kebaruan praktek berdemokrasi, tentu merambah pada sisi organsiasi kepartaian yang ada
di negara tersebut. Oleh karena itu, dengan mengambil pembelajaran pada Rumania
diharapkan dapat merekam terkait upaya pembenahan kelembagaan parpol (organisasi
sayapnya) di tengah problematika transisi demokrasi seperti di Indonesia. Level kemiripan
tersebut, nantinya sebagai upaya perbandingan pencarian ideal hubungan organisasi sayap
partai dengan parpol.
PEMBAHASAN
1. Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik: Belajar dari Inggris dan
Rumania
Sebagaimana dapat dibaca dalam referensi ilmiah, Inggris dapat dikatakan
merupakan salah satu negara yang memiliki struktur partai yang agak rumit. Hal ini
sebagaimana terekam dalam uraian Sanders berikut:

411

Syamsuddin Haris, (ed.), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi
Legislatif Pemilu 2004, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. xvii.
412
Sistem organisasi partai dan pengelolaan sumber daya partai yang baik merupakan salah satu
indikator dari tiga indikator lain dalam pelembagaan sistem kepartaian menurut Mainwaring dan Scully. Tiga
indikator lainnya adalah pola kompetisi partai yang stabil, hubungan partai politik yang kuat dengan
masyarakat, dan partai politik terlegitimasi sebagai elemen demokrasi yang penting. Lihat selengkapnya dalam
S. Mainwaring & T. R. Scully, Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, Stanford
University Press, Stanford, CA, 1995, hlm. 4.
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“The UK has always had a rather more complex party structure, than the simple two
or two-and-a-half party system typically used by comparative political analysts to
characterise the Westminster parliament”. 413
Kerumitan tersebut, menurut Clark disebabkan karena faktor:414 1) the existence of multi
parties with strongest ideologies in each party [terj. adanya multi partai dengan ideologi
yang sangat kuat di masing-masing partai; 2) the role of small parties that sometimes
determines in general elections –The Liberal Democratic Party- [terj. peranan partai kecil
seperti Partai Liberal Demokrat yang kadang kali menentukan dalam pemilihan umum,
seperti Partai Liberal Demokrat].
Sekalipun memiliki kerumitan dalam struktur kepartaiannya, namun dari semua lini
penataan internal kepartaian memiliki pedoman yang jelas. 415 Salah satu kejelasan
pedoman tersebut, ialah pada pola hubungan dengan organisasi sayap partainya. Pada
lingkup hubungan tersebut, oleh partai di Inggris dilakukan dengan jalan interaksi yang
elegan sehingga kebijakan parpol dapat diterima oleh organisasi sayapnya (underbow).416

413

David Sanders, The UK’s Changing Party System: The Prospects For A Party Realignmentat
Westminster, Journal of the British Academy, 5, 2017, hlm. 93.
414
Alistair Clark, Political Parties in the UK, Palgrave Macmillan, England-Basingstoke, 2012, hlm.
23.
415
Sebagai catatan, Partai Buruh dan Partai Konservativ adalah partai dominan di Inggris yang
mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa
partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris. Seperti Partai Liberal Demokrat yang
merupakan partai paling berada di “sayap kiri” di antara kesemuanya. Kemudian ada Partai Buruh yang
beraliran sayap kiri. Partai Demokrat yang berada di tengah dan selanjutnya Konservatif yang memiliki
pandangan “kanan” dan disusul UKIP (United Kingdom Independent Party) yang paling berada di sayap kanan.
Selain berasal dari partai-partai tersebut, ada pula partai-partai nasional (National Party) misalnya Scottish
National Party atau SNP. Posisi partai-partai ini, dalam kompas politik juga sangat mempengaruhi kebijakan
yang mereka perkenalkan ketika menjabat. Partai-partai yang beraliran “sayap kiri” akan lebih sosialis dalam
pemikiran dan tindakan mereka, demikian pula partai yang berada di “sayap kanan” akan sesuai dengan
ideologinya. Meskipun begitu, sesuai dengan kepentingan nasional, partai-partai ini juga sangat mungkin
mengubah ciri kebijakannya saat diperlukan. Salah satu contohnya adalah Partai Buruh yang beberapa tahun
sebelum ini cukup mengambil kebijakan “sayap kanan” untuk mengatasi berbagai permasalahan. Demikian
pula, tindakan individu dalam partai juga dapat saja berbeda dengan pemikiran partai. selain itu, ada pula
sebuah partai politik unik yang tidak mempunyai kursi di parlemen, namun memiliki beberapa kandidat yang
terpilih sebagai pemerintah lokal, seperti Official Monster Raving Loony Party yang terdiri dari orang-orang
eksentrik dengan pakaian yang luar biasa aneh dan berwarna-warni. Duncan Watts, US/UK Government and
Politics, Manchester University Press, Manchester, 2003, hlm. 179. Baca juga E. Kridhaswari, Sistem Politik
di
Inggris,
dalam
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18717/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowe
d=y, diakses pada tanggal 06 April 2019.
416
Organisasi sayap partai di Inggris, antara lain yaitu Young Labour, Disability Labour, Conservative
Co-operative Movement, dan Conservative Muslim Forum. Baca selengkapnya List of 'Conservative'
Organizations, dalam https://www.sourcewatch.org/index.php/List_of_%27conservative%27_organizations
dan
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Dalam menjaga kemesraan hubungan organisasi sayap partai, parpol di Inggris
melakukan dengan beberapa cara. Baik Partai Buruh dan Partai Konservatif, dalam
menjalin hubungan dengan organisasi sayapnya ialah dengan melibatkannya dalam
pemilihan pengurus yang menggunakan model konvensi. 417 Bahkan untuk model
konvensi yang digunakan oleh Partai Buruh jika menggunakan metode voting, maka 1/3
suara diberikan kepada pengurus lama, anggota partai, dan anggota organisasi sayap
partai untuk menentukan pengurus partai. 418
Cara lainnya, ialah dalam penentuan anggota parlemen. Mayoritas partai di Inggris
menentukan bahwa yang dapat maju untuk mencalonkan diri sebagai kandidat untuk
anggota parlemen harus dari organsiasi partai –baik pengurus atau organisasi sayap“murni”. Artinya, sulit bagi seseorang yang baru memperoleh kartu anggota satu atau dua
bulan langsung dapat masuk dalam bursa pemilihan yang diusung oleh partai. Dengan
kata lain, maka hanya individu-individu militan dan telah lama berjuang dengan partai
yang maju dalam jabatan publik. Hal ini, sebagaimana yang terlihat dalam aturan Partai
Buruh dan Partai Liberal Demokrat di Inggris yang mensyaratkan bahwa setiap calon
legislatif (caleg) harus telah menjadi anggota partai baik pengurus maupun berkiprah di
organisasi sayap selama minimal 12 (dua belas) bulan berturut-turut.419
Adanya persyaratan tersebut, menurut salah satu pengurus Partai Liberal Demokrat,
Nick Clegg ialah dalam rangka permbedayaan. Pernyataannya lengkapnya ialah sebagai
berikut:
“......membership requirements are an important factor for prospective public
officials. Public officials who advance in the election must be individuals from within
the party, starting from the underbow party. The aim is to empower the party
internally so that it can maintain member loyalty in managing the party.”420 [terj. ...,
persyaratan keanggotaan merupakan faktor penting bagi calon pejabat publik.
Pejabat publik yang maju dalam pemilihan merupakan individu dari internal partai,
mulai dari organisasi sayap partai. Tujuannya untuk memberdayakan internal partai
sehingga dapat menjaga loyalitas anggota dalam mengurus partai].
https://infogalactic.com/info/List_of_organisations_associated_with_the_British_Labour_Party,
keduanya
diakses pada tanggal 05 April 2019.
417
Labour Party Rule Book 2013, dalam www.labourparty.org, diakses pada tanggal 05 April 2019.
418
Ibid.,
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The
Green
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for
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and
Caring
Britain,
dalam
https://www.greenparty.org.uk/assets/files/gp2017/greenguaranteepdf.pdf, diakses pada tanggal 05 April
2019.
420
Interview yang dilakukan oleh BBC Three dan diupload dalam akun resmi youtubenya. Nick Clegg,
why should young people trust you?, dalam https://www.youtube.com/watch?v=nBXzVSqM0-Y, diakses pada
tanggal 05 April 2019.
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Pernyataan Clegg di atas, terdapat spirit dalam membangun partai harus
mengutamakan kader yang telah lama dan teruji militansi untuk kemudian diajukan dalam
kontestasi pemilihan. Hal tersebut, tentu memiliki nilai positif mengingat partai akan
memprioritaskan kadernya lebih dulu dan telah terlihat rekam jejaknya. Pada konteks itu,
bagi partai sejatinya akan dengan mudah memberikan garansi baik buruknya seseorang
yang akan maju dalam pemilihan atau untuk duduk pada jabatan publik. Selain itu, dengan
memprioritaskan kader maka berdampak pada psikologis kader -khususnya kader
organisasi sayapnya- bahwa dedikasi terhadap partai memang betul-betul dihargai. Pada
konteks itu, maka dapat dibaca sebagai salah satu cara yang efektif untuk membangun
hubungan harmonis antara parpol dengan organisasi sayapnya.
Hal yang sama, juga dipraktekan di Rumania oleh Partai Sosial Demokrat (The Social
Democrat Party) dan Partai Nasional Liberal (The National Liberal Party), di mana
kandidat yang boleh mencalonkan menjadi anggota parlemen harus anggota (kader) partai
aktif; yang diakui oleh bagian SDM partai; telah diakui sebagai kader yang militan; dan
sudah mengalami jenjang karir di parpol dengan hasil penilaian (evaluasi) yang baik.421
Maksud anggota partai aktif di Rumania, termasuk di dalamnya merupakan organisasi
yang tidak memiliki garis langsung dengan kepengurusan partai, seperti organisasi sayap
partai atau yang disebut sebagai aripă de partidul.422 Dalam ulasan Horia-Alin Lupu,
menyebutkan bahwa:
Social democratic party, that involve their wings party in nominating public office
are the initial stages to assess whether a person is eligible to be elected.... as a
candidate for public officials must go through the selection stage to the party's
decision.423 [terj. partai sosial demokrat yang melibatkan sayap partainya dalam
kandidasi jabatan publik merupakan tahap awal untuk menilai layak tidaknya
seseorang untuk dipilih.... sebagai calon pejabat publik dan atau anggota parlemen
harus melalui beberapa tahap dan seleksi hingga nantinya menghasilkan keputusan
partai].
421

Syamsuddin Haris, et.,al, Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia,
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 32.
422
Adapun organisasi sayap partai di Rumania, antara lain yaitu Community of the Lippovan, Cultural
Union of Ruthenians, dan Hellenic Union of Romania. Baca selengkapnya Sergiu Gherghina, The Romanian
Political
System
aafter
1989,
dalam
https://www.iosregensburg.de/fileadmin/doc/SOE/SOE_2015_1_Introduction_Gherghina.pdf, diakses pada tanggal 06 April
2019.
423
Horia-Alin Lupu, The Social Democratic Party (PSD) in Romania Within The Framework of The
Romanian and European Left. The PSD Manifesto for The 2016 Parliamentarian Elections, dalam
http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/10/On-line_Journal_No_23September_2017_46-69.pdf, diakses pada tanggal 06 April 2019.
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Keputusan parpol dalam menyeleksi/menerima kandidat untuk pemilihan umum
parlemen tersebut terbagi menjadi dua level: 424 1) level lokal (daerah): pada level ini
delegasi di tingkat lokal memiliki wewenang untuk menyetujui dan mengirimkan hasil
validasi data calon yang sudah permanen dalam pemilihan parlemen; dan 2) level pusat:
pada level ini disusun oleh dua struktur partai utama: delegasi permanen parpol dan biro
politik pusat. Delegasi permanen melakukan validasi proposal dari biro politik pusat
mengenai daftar calon yang diusulkan. Kemudian, komisi etika sebagai pihak yang
mungkin diperlukan oleh biro politik sentral, melakukan analisis dan kemudian
menyetujui atau menolak nama calon dalam pemilihan parlemen Eropa.
Melihat cara yang dipraktekan oleh partai di Inggris dan Rumania, menunjukkan
adanya pengutamaan berpartai yang didasarkan pada prinsip partisipasi. Atas dasar
prinsip tersebut, maka menjadikan seluruh lapisan organisasi partai memiliki rasa percaya
yang tinggi terhadap institusi partai. Kepercayaan tersebut, pada gilirannya menjadi
modal bagi institusi partai untuk membangun hubungan yang baik dan berjuang bersama
dalam membumikan kepentingan partai atau memenangkan partai pada saat pemilihan
umum dilaksanakan. Sebab, organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai
politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan
kebijakan partai.425
Menurut Firmanzah, kemampuan parpol mentransformasikan nilai-nilai kaderisasi
ke dalam aturan internal mengenai penjenjangan kader, merupakan bagian penting dalam
membina hubungan baik dengan seluuruh elemen organisasi partai. 426 Dalam hal ini,
tentu organisasi sayap partai juga termasuk bagian dalam lingkaran pembinaan hubungan
dengan parpol. Aspek itu, yang diperhatikan secara serius oleh partai di Inggris dengan
melakukan pendidikan intensif yang dirumuskan dalam road map kaderisasi. Hal ini
misalnya dapat dilihat pada Partai Buruh, partai tersebut menerapkan dengan jelas bentuk
kaderisasi terhadap para anggotanya. Bentuk kaderisasi yang diterapkan antara lain:
partai memberikan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai politik kepada seluruh
anggotanya, termasuk kepada anggota perempuan dan anggota muda partai. 427 Anggota
424

Syamsuddin Haris, et.,al, Panduan Rekrutmen...op. cit., hlm. 27.
Ibid., hlm. 54.
426
Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era
Demokrasi, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 19.
427
Moshe Maor, Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience,
Routledge, London and New York, 1997, hlm. 21. lihat juga Syamsuddin Haris, et.,al, Panduan
Rekrutmen....op. cit., hlm. 32.
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muda partai, dalam landskap kepartaian di Inggris termasuk juga organisasi sayap partai
(underbow). 428 Dengan demikian, arah kaderisasi dan pendidikan tidak hanya diberikan
kepada pengurus partai melainkan sampai menyentuh pada organisasi sayap.
Kaderisasi tentu menjadi sangat penting, karena melalui kaderisasi dapat menjadi
pintu komunikasi bagi parpol untuk menstransfer ideologi, gagasan, dan arah kebijakan
partai sehingga tidak ada keterputusan informasi dan keinginan partai untuk
ditindaklanjuti oleh elemen lapisan bawah partai (sayap partai). Lini penting tersebut,
kemudian dilihat oleh partai-partai di Inggris dengan memasifkan kaderisasi dalam
bentuk pendidikan dan pelatihan pada seluruh elemen partainya. Bahkan jenis pelatihan
yang diberikan memiliki tingkatan dan substansi berbeda, tergantung tujuan dari
pelatihan tersebut. Misalnya, ada pelatihan yang diberikan kepada anggotanya dalam
rangka menjadi politisi, termasuk bagaimana menjadi pengurus partai maupun kandidat
jabatan publik.429
Pola keterbukaan (transparansi), juga menjadi cara lanjutan dalam membangun
hubungan baik dengan organisasi sayap partai. Baik partai di Inggris maupun di Rumania,
mempraktekan hubungan kelembagaan partai yang didasarkan pada mekanisme terbuka
dengan membuka diri dalam setiap langkah yang diambil oleh partai. Bahkan, di Inggris
kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus inti parpol tidak akan dilaksanakan
sebelum dilakukan sharing pendapat dengan seluruh lapisan parpol, mulai dari organisasi
sayap sampai pada kader. Sharing pendapat dilakukan, dalam rangka mencari feed back
apakah kebijakan yang diambil oleh elit partai telah berkesesuaian dengan kepentingan
elemen partai pada lapisan bawah.430
Model sharing pendapat, penting dilakukan mengingat organ partai pada lapisan
bawah yang mengetahui secara pasti kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal itu
disebabkan, organisasi lapis bawah partai, seperti organisasi sayapnya merupakan elemen
yang sering berinteraksi dengan masyarakat sehingga mereka yang mengetahui
kebutuhan riil masyarakat. Dengan sharing pendapat, maka dimaksudkan agar partai
428

Political parties need to better integrate young members and give them the chance to influence
policy,dalamahttp://eprints.lse.ac.uk/59137/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_rep
ository_Content_Democratic%20Audit%20blog_2014_August%202014_democraticaudit.comPolitical_parties_need_to_better_integrate_young_members_and_give_them_the_chance_to_influence_polic
y.pdf, diakses pada tanggal 05 April 2019.
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Syamsuddin Haris, et.,al, Panduan....loc. cit.,
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Alistair Clark, The role of political parties in the UK, dalam http://ls-tlss.ucl.ac.uk/coursematerials/PUBLG043_73665.pdf, diakses pada tanggal 07 April 2019.
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tidak salah dalam mengambil kebijakan dan langkah bertindak sehingga tidak kontradiktif
dengan aspirasi masyarakat. Pada sisi yang lain, sejatinya dapat dibaca bahwa partai
menjaga betul kepentingan konstituen demi untuk tetap memperoleh kepercayaan
sehingga dalam pemilu diharapkan akan tetap mendapat suara yang signifikan.
Rumania sebagai ketegori negara demokrasi baru, pun menjadikan transparansi
sebagai pedoman berpartai walaupun terkesan hanya terbatas pada aspek tertentu. Partai
Sosial Demokrat misalnya, 431 akan bersikap terbuka hanya pada kebijakan atau
kepentingan yang menyangkut urusan lokal, sementara untuk kebijakan atau kepentingan
pusat (nasional) relatif tidak terjadi komunikasi seperti halnya yang dilakukan oleh partai
di Inggris. Dapat dikatakan, ketika masuk pada kepentingan pusat maka elit partai atau
pengurus inti yang menentukan. Organisasi partai atau non partai pada lapisan bawah,
hanya menerima dan diminta mendukung hasil kebijakan yang telah ditentukan.
Sekalipun memiliki perbedaan dalam implementasi prinsip transparansi, namun
terlihat kedua partai di dua negara memiliki komitmen untuk tidak menjadi partai yang
hanya mengedepankan kepentingan elit atau egoisme elit parpol. Parpol di dua negara
tersebut, membuka lebar pintu aspirasi bagi organisasi sayap dan/atau kadernya untuk
ikut urun rembug terhadap arah kebijakan partai. Pola demikian, tentu menjadikan tidak
tersendatnya aliran komunikasi antara partai dan organisasi sayapnya sehingga memicu
hubungan baik partai dengan organisasi lapis bawah (seperti organisasi sayapnya).

2. Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik di Indonesia
Keberadaan organisasi sayap partai, sesungguhnya memiliki peran yang sangat
penting jika diberdayakan secara baik. Organisasi sayap partai, dapat menjadi elan vital
dalam

mengagregasi

kepentingan

partai

karena

menjadi

“jembatan”

yang

menghubungkan antara kepentingan partai dengan masyarakat. Organisasi sayap partai
memberikan andil besar bagi parpol baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun
diseminasi program dan kebijakan partai. Apabila dikelola dengan baik, organisasi sayap
partai dapat memberikan andil besar bagi parpol baik dalam upaya implementasi,
sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Sebuah organisasi sayap

431

Alexandra Barbus, The Internal Organization of Romanian Political Parties, dalam
https://www.academia.edu/21090141/The_Internal_Organization_of_Romanian_Political_Parties,
diakses
pada tanggal 07 April 2019.
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atau underbow partai, dapat dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai
instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan
pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. 432
Dalam rangka mengoptimalkan peran sayap partai tersebut, maka harus dibangun
pola hubungan dengan partainya sehingga tidak menimbulkan persoalan atau
keterputusan komunikasi yang berujung pada pengunduran diri pengurus organisasi
sayap partai seperti uraian di atas. Belajar dari dua negara yang telah diuraikan di atas,
maka terdapat beberapa prinsip yang harus dikedepankan oleh partpol agar tercipta
hubungan harmonis dengan organisasi sayapnya. Pertama, transparansi. Prinsip ini
mengandung arti bahwa parpol harus bersikap terbuka kepada seluruh anggota sayap
partai dalam setiap pengambilan kebijakan. Parpol harus membuka diri, seluruh kebijakan
partai harus dapat diakses untuk diketahui secara terang benderang oleh anggota sayap
partai. Dengan kata lain, kebijakan partai harus menjadi konsumsi bersama antara elit
parpol dan organisasi sayap partai sehingga tidak timbul mispersepsi terhadap kebijakan
yang diambil oleh elit parpol.
Kedua, partisipatif. Maksud dari prinsip ini, parpol dalam pengambilan kebijakan
harus terlebih dahulu menyerap aspirasi anggota sayap partai. Sekalipun sayap partai
termasuk non anggota parpol, namun dengan memberikan kesempatan untuk urun
rembug maka menandakan parpol memandang sayap partai sebagai bagian alat
perjuangan parpol. Mengapa ini penting?, tentu dapat dikembalikan pada akar pemikiran
organisasi sayap partai yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari sebuah
parpol. Pola pelibatan aktif tersebut, maka mengharuskan parpol untuk merubah diri dari
model pengambilan kebijakan yang bersifat top down ke arah buttom up.433 Dengan cara
itu, maka sejatinya parpol telah membangun komunikasi dan hubungan baik dengan
organisasi sayap, yang artinya parpol tidak menjadikan organisasi sayap hanya sebagai
objek melainkan juga sebagai subjek kepentingan parpol.
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Syamsudin Haris, Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
2014, hlm. 31.
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Ketiga, meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik. Prinsip ini
mengharuskan parpol untuk memberikan jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi
anggota parpol maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/atau dengan
penilaian lain yang telah ditentukan oleh parpol yang sifatnya demokratis dapat mengikuti
kontestasi pemilihan jabatan publik. Hal ini menjadi penting, mengingat yang sering
menjadi sebab memburuknya hubungan organisasi sayap dengan parpol ialah sikap
parpol yang tidak adil dengan memberikan karpet merah pada pesohor, pemodal dan
sejenisnya yang notabene bukan kader yang telah lama berjuang untuk partai. Akibatnya,
justru yang muncul adalah perwajahan elite parpol karena majunya seorang kandidat
parpol untuk kursi jabatan publik didasarkan pada selera elite parpol. Muara dari hal ini
fatal, sebab kandidat yang muncul dipaksakan agar diterima publik melalui fatamorgana
figur dan kampanye yang manipulatif (simulacrum campaign).434
Keempat, pembangunan militansi melalui kaderisasi. Salah satu kegagalan parpol
dalam membangun hubungan atau kemitraan baik dengan organisasi sayapnya, karena
sedari awal parpol tidak serius menanamkan militansi atau loyalitas pada anggota
sayapnya. Ketidakseriusan itu, disebabkan karena parpol tidak memiliki pedoman dalam
pengkaderan. Padahal melalui pengkaderan, sejatinya merupakan bentuk awal
membangun hubungan yang baik karena di dalam proses pengkaderan parpol secara
langsung mulai melakukan transfer informasi arah kebijakan partai. Hanya saja,
ketidakmampuan dalam melakukan pengkaderan itu yang kemudian berujung pada
ketidakharmonisan hubungan. Ironisnya, terputusnya hubungan itu terkadang hanya
karena disebabkan soal sepele, seperti perbedaan dukungan dalam pemilu.
Hal di atas, tentu tidak terjadi mana kala parpol mampu membina organisasi
sayapnya. Dalam rangka mewujudkan hal itu, salah satunya dapat ditempuh melalui
kaderisasi yang baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan bentuk kaderisasi
yang menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi parpol. Tahap ini harus
dilakukan secara serius dan kontinyu oleh parpol. Tujuannya ialah agar anggota sayap
partai dapat memahami secara komprehensif dasar-dasar ideologi parpol, sejarah parpol,
aturan-aturan internal seperti anggaran dasar/anggaran rumah tangga parpol, sehingga
anggota sayap partai nantinya tidak mudah berpaling dari parpol yang menaunginya.
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Pada prinsipnya, dalam rangka terwujudnya hubungan partai dengan anggota
sayapnya berjalan dengan baik ialah agar internal partai untuk bersikap demokratis. Hal
ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya komitmen elite atau para pemimpin
parpol untuk membangun dan melembagakan demokrasi internal partai. Sudah menjadi
rahasia umum jika orientasi sebagian politisi parpol era reformasi lebih pada perburuan
rente (rent seeking) dan jabatan (office seeking),435 ketimbang orientasi menata simpul
kepartaian (seperti organisasi sayapnya) untuk menguatkan keberadaan partai untuk
jangka panjang.
PENUTUP
Mendasarkan pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai di Inggris dan
Rumania dalam menjalin hubungan dengan organisasi sayapnya didasarkan pada
manajemen kepartaian yang modern dengan menempatkan organisasi sayapnya sebagai
simpul yang sangat penting dalam organisasi partai. Praktek baik tersebut, dapat dijadikan
formulasi terhadap pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol di Indonesia agar
dapat berjalan langgeng. Replikasi formula hubungan organisasi sayap partai dengan parpol
tersebut, ialah dengan mengedepankan beberapa apsek penting sebagai berikut: pertama,
transparansi, yaitu parpol harus bersikap terbuka kepada seluruh anggota sayap partai dalam
setiap pengambilan kebijakan. Kedua, partisipasi, yaitu parpol dalam pengambilan kebijakan
harus terlebih dahulu menyerap aspirasi anggota sayap partai. Ketiga, meritokrasiberjenjang dalam kandidasi pejabat publik, yaitu parpol harus memberikan jaminan bahwa
semua anggota sayapnya diberikan kesempatan untuk duduk sebagai pengurus parpol dan
kontestasi jabatan publik setelah dilakukan penilaian secara transparan dan akuntabel.
Keempat, pembangunan militansi melalui kaderisasi, yaitu parpol harus secara kontinyu
melakukan kaderisasi yang menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi serta
kebijakan parpol.
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KLASTERISASI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DALAM RANGKA
MENERJEMAHKAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK
Oleh: Sulardi436 dan Febriansyah Ramadhan437
Diajukan untuk Simposium Nasional Hukum Tata Negara 2019
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
ABSTRAK
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memberikan posisi istimewa
terhadap partai politik. Secara leksikal, partai politik disebutkan sebanyak 6 (enam) di 4
(empat) tempat yang berbeda. Hal ini menunjukan pentingnya peran partai politik dalam
konstelasi ketatanegaraan, dan menjadi tegaknya pilar demokrasi. Keberadaan partai politik
harus diiringi dengan managerial, dan positioning ideologi yang baik, namun dalam praktik
ditemukan sejumlah masalah, salah satunya mengenai keberadaan Organisasi Sayap Partai
(OSP) yang minim perhatian pembentuk kebijakan negara. OSP memiliki peran vital dalam
partai politik sebagai mesin tambahan mewujudkan cita-cita partai, selain itu OSP memiliki
peran vital dalam pergerakan partai khusus dalam bidang-bidang tertentu. Pijakan normatif
keberadaan OSP, hanya tercantum sebagai hak partai politik (Vide pasal 12 J huruf J UU
Parpol) Belum ada aturan operasional lebih lanjut, mengenai materi muatan tentang OSP.
Tidak eksisnya aturan hukum OSP, ternyata dibarengi dengan fenomena pemilih
pengambang, yang masih belum menentukan arah politiknya, padahal Indonesia sedang
mendapat anugrah bonus demografis, yang tentu harus dikelola dengan baik, khususnya di
bidang politik. Maka dari itu, penulis akan membahas, Pertama, Eksistensi OSP dalam
Peraturan Perundang-Undangan, serta klasterisasi OSP dalam rangka menerjemahkan
ideologi partai. Kedua, OSP sebagai basis persiapan menuju Youth Government dan
menekan pemilih mengambang. Berikut pembahasannya.
Kata kunci: Klasterisasi, Organisasi Sayap Partai Politik, dan Partai Politik
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The constitution of the republic of indonesia 1945, gives the positions of the privilege against
a political party. In lexical, a political party mentioned as many as 6 (six) in 4 (four) different
places This shows the importance of the role of a political party in the state of constellation,
it has stood and become the pillars of democracy. The existence of a political party must be
accompanied by managerial, and a good positioning ideology, but in practice found some
problems, one of them is of the existence of the Organisasi Sayap Partai (OSP), which is the
policy has no big attention in the form of the state. OSP is vital, it has an important role in
party politics as a machine additional party to realize, in other ways OSP has an important
role in the movement party specialized in certain areas. Do not existence of the rule of law
OSP, it turns out that accompanied by the phenomenon of abstain were missing or even, that
are still not yet determine the direction of scare information out of political, the notion of
Indonesia are folk that are being a bonus free gift of demographic, that have to managed
well, especially in the fields of politics. That is the reason why writer will discuss about the
situation in. For the first is about the existence of OSP difference in the regulations, as well
as grouping the OSP in order to translate the ideology of of the ruling congress party. And
the second is about the OSP which is the base their build up to youth the government and
pressed the radio visible spelled out by floating votes are missing or even. The discussion
below.
Keyowrds: Grouping, Organisasi Sayap Partai, and Partai Politik
1. Pendahuluan
Titik anjak tulisan ini, berdasar pada tiga hal yang saling berkelindan dalam dinamika
ketatanegaran Indonesia, yakni civil society, partai politik, dan kekuasaan negara. Civil
society dibangun atas dasar solidaritas manusia yang berhimpun dalam ikatan
kemasyrakatan madani, hasrat naluriah untuk bertemu dan berkumpul, mendorong setiap
manusia untuk merajut visi dan misi. Abstraksi visi dan misi itulah yang kemudian dipandu
dan dihimpun oleh partai politik sebagai perkumpulan sipil yang paling istimewa dalam
jagad raya. Partai politik yang terhimpun oleh abstraksi visi misi masyrakat, diikat dalam
identitas ideologi, lalu bergerak bersama menuju kekuasaan, dalam rangkat mewujudkan
tujuan terbaik bangsa, yang tercantum dalam Preaumble Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Seluruhnya dimulai dari tingkat grasrood, pada
tingkatan inilah, Organisasi Sayap Partai (OSP), atau jamak dipahami dalam terminologi
sosial sebagai underbow partai memiliki peran vital. Bagaimana positioning Partai Politik
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

331

dan OSP dalam konstelasi ketatanegara di Indonesia? Perlu kiranya penulis ajukan refleksi
terlebih dahulu untuk keduanya.
Satu-satunya perkumpulan sipil yang mendapatkan hak privilege dari UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
adalah partai politik. Jika dilihat secara leksikal, partai politik disebut sebanyak 6 (enam)
kali di 4 (empat) tempat yang berbeda dalam UUD 1945. Pertama, partai politik disebutkan
2 (dua) kali dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal ini melahirkan apa yang disebut “hak
konstitusional438 partai politik”. Hak tersebut berupa privilege bagi partai politik (baik
mandiri atau berkoalisi) untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Kedua, partai politik disebutkan 2 (dua) kali dalam pasal 8A ayat (3) UUD 1945:
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya

secara bersamaan, pelaksanaan tugas

Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan
secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai
politik

atau

gabungan

partai

politik

yang pasangan calon Presiden dan Wakil

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Dalam ketentuan norma konstitusi ini,
partai politik dengan suara terbanyak pertama dan kedua Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, diberikan privilege untuk kembali mengusulkan pasangan Presiden dan Wakil
Presiden, dalam rangka menggantikan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang
mangkat.

438

Mengenai hak konstitusional. I Dewa Gede Palguna menjelaskan, bahwa hak konstitusional sebagai
hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas,
maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sehingga seluruh cabang
kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak
konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.
Hak konstitusional dimaknai, sebagai hak yang melekat dengan dimensi teritorial, karena bersinggungan
dengan keberlakukan konstitusi di suatu negara. Lebih lanjut, lihat dalam I Dewa Gede Palguna, Pengaduan
Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggara Hak-Hak Konstitusional
Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 111
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Ketiga, partai politik disebutkan 1 (kali) dalam pasal 22E ayat (3) UUD 1945:
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sama dengan pasal 6A UUD 1945,
partai politik kembali diberikan privilege untuk menjadi peserta pemilihan umum dan
mencalonkan kadernya menjadi anggota legislatif, baik di tingkat nasional dan lokal.
Keempat, partai politik disebut 1 (kali) dalam pasal 24C ayat (1): Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Pasal ini merupakan bentuk represif terhadap partai politik yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi, apabila terbukti menganut dan mengembangkan serta menyebarkan
ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. 439
Jika dipahami secara sistematis dan leksikal, maka dapat dipahami bahwa
keistimewaan partai politik berada di derajat tertinggi. Hal tersebut, terlihat dengan indikator
sebagai berikut:
1. Bahwa partai politik merupakan satu-satunya perkumpulan sipil yang dapat
mencalonkan anggotanya di wilayah eksekutif dan legislatif (DPR dan DPRD).
2. Selain mengusulkan diawal, partai politik memiliki keistimewaan untuk kembali
mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila pasangan sebelumnya
mangkat.
3. Dalam perjalanannya, jika partai politik melakukan larangan penyebaran ajaran
Komunis/Marxisme-Lenninisme, maka ia akan di proses sesuai ketentuan yang
dijamin oleh UUD 1945, dengan berpedoman pada due procces of law.
Artinya, keberadaan partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan negara, baik mengenai
cara merebut kekuasaan, merawat kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan (melalui MK)
untuk memproses ketika melakukan larangan yang diperintah undang-undang. Tidak
berlebihan dengan indikator-indikator tersebut, partai politik memiliki derajat keistimewaan
yang tinggi, yang dijuluki sebagai pilar-pilar utama demokrasi, dan abstraksi ideologi
kolektif masyarakat.
439

Lihat ketentuan pasal 48 ayat (7) jo. Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik.
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Partai politik yang baru saja penulis urai dalam UUD 1945, merupakan hakikat partai
politik yang dilihat secara sempit, yakni sebatas sarana menuju kekuasaan dan kepentingan
nasional. Edmund Burk menjelaskan partai politik dimakanai sebagai a body of men united
for promoting by their joint endeavors the national interes, upon some particular principle
which they are all agreed. Pendapat Edmund Burk, kemudian dinarasikan oleh Sri
Soemantri, bahwa partai politik merupakan sekumpulan/persatuan manusia, yang berusaha
memajukan kepentingan nasional, dan dilaksanakan secara bersama-sama dan disetujui oleh
bersama-sama.440 Tentunya target kepentingan nasional yang dimaksud oleh kedua ilmuwan
tersebut, berkaitan erat dengan jalur-jalur kekuasaan yang harus direbut terlebih dahulu.
Jika partai politik dan beberapa institusi kekuasaan lainnya, merupakan bentuk yang
terlihat dalam UUD 1945, dan menjadi bagian dari arsitektur politik yang berupa
Govermental Sphere, berbeda halnya dengan OSP. OSP merupakan bagian daripada
infrastruktur politik yang tidak dapat dilihat dalam UUD 1945, dalam konteks infrastruktur
politik, OSP dikategorisasi sebagai alat media of political communication (alat komunikasi
politik), interest group (golongan kepentingan), dan pressure group (kelompok penekan).441
Posisi OSP, merupakan sub-ordinasi dan selalu melekat dengan partai politik.
Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari
parpol yang persangkutan. Sebuah organisasi sayap atau underbow partai, dikembangkan
dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan
dukungan

massa

baik

untuk

memenangkan

pemilihan

umum

maupun

untuk

mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. Selain itu, dalam proses pelembagaan partai,
relasi parpol dengan organisasi massa merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah
basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses pengkaderan. 442
Pentingnya peran OSP dalam menunjang ideologisasi dan perkaderan Partai Politik,
merupakan tantangan tersendiri bagi para pembentuk undang-undang, baik Presiden dan
DPR, untuk memberikan perhatian lebih dalam pembangunan OSP menuju tata lembaga
yang lebih baik. Saat ini, dasar hukum OSP merujuk pada ketentuan pasal 12 huruf J UU
Parpol, yang memberikan hak pada Partai Politik untuk membentuk OSP, ketentuan pasal

440

Sri Soemantri, Partai Politik: Sisten Kepartai dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Yayasan
Pendidikan Bunda Tjipunegara, Bandung, 1974, hlm, 21.
441
Ibid., hlm. 7.
442
Ibid., hlm. 55.
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tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam bab Penjelasan, yakni pada pasal 12 huruf
j, bahwa OSP merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai
sayap Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masingmasing Partai Politik.
Permasalahan muncul, ketika tidak ada arsitektur kelembagaan yang baku bagi OSP
dalam menjalankan fungsi sebagai subordinasi dari Partai Politik, ditambah lagi minimnya
identitas pergerakan dari masing-masing OSP dalam menjalankan kebijakan Partai, serta
pola komunikasi dan managerial kelembagaan yang belum terintegrasi. Peran vital OSP
yang tidak didukung dengan regulasi yang kuat, tentu menjadi celah tidak optimalnya arah
kebijaka partai, serta merosotnya kepercayaan publik. Alhasil, potensi ketidakpercayaan
publik terhadap partai politik dan segala turunannya (termasuk OSP), bisa menjadi bom
waktu bagi partai tertentu. Saat ini, managerial OSP dilakukan dengan aturan dan kebijakan
otonom partai, bagi partai yang sudah memiliki basis masa dan tergolong besar, masalah
hanya ada di wilayah transformasi dan penerjemahan ideologi dari atas ke bawah. Berbeda
halnya dengan partai politik yang masih dalam proses membangun, managerial OSP masih
dilakukan secara konvensional. Luaran daripada penataan ulang hubungan OSP dan partai
politik, adalah dalam rangka membangun infrstruktur partai politik dan tata lembaga ke arah
yang lebih baik, selain itu OSP mampu menjadi komoditas utama partai politik dalam
meningkatkan performa partai dalam segala lini.
Atas uraian pendahuluan ini, dalam tulisan ini, penulis akan membahas beberapa hal.
Pertama, Eksistensi OSP dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta klasterisasi OSP
dalam rangka menerjemahkan ideologi partai. Kedua, OSP sebagai basis persiapan menuju
Youth Government dan menekan pemilih mengambang. Berikut pembahasannya.
2. Pembahasan
Eksistensi OSP dalam Peraturan Perundang-Undangan, Serta Klasterisasi OSP
dalam Rangka Menerjemahkan Ideologi Partai
Pertanyaan pertama yang harus dituntaskan adalah, apakah pembahasan seputar OSP
merupaka bagian daripada kajian hukum tata negara? OSP merupakan kajian dalam
hukum tata negara. Pertama, Salah satu kajian dalam hukum tata negara yakni mengenai
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structure of government/struktur ketatanegaraan. 443 Sri Soemantri menjelaskan, bahwa
struktur kekuasaan itu mengenai suprastruktur politik 444 dan infrastruktur politik. OSP
merupakan bagian daripada infrastruktur politik, karena melekat dan tidak terpisahkan
dari partai politik. Sri Soemantri menjelaskan, bahwa infrastruktur politik terdiri dari lima
macam komponen, yakni partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat
komunikasi, dan tokoh politik.445 Infrastruktur politik berada pada level hirarki dasar,
yang bersentuhan langsung dengan dunia kemasyarakatan. Inilah yang menjadi dasar,
bahwa OSP merupakan bagian dari kajian hukum tata negara, karena di dalamnya juga
akan dibahas tentang tata lembaga dan tata kekuasaan. Kedua, kajian terhadap OSP
berorientasi pada penguatan eksistensi partai politik. Partai politik yang memiliki derajat
managerial yang baik, akan menghasilkan partai politik yang kuat, hal ini tentu
memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan.
OSP dalam hukum positif Indonesia, masih berada pada taraf “kurang diperhatikan”, hal
ini dibuktikan dengan minimnya regulasi dalam bentuk undang-undang maupun
peraturan pelaksana. Benar adanya, terdapat beberapa OSP yang eksis dalam kehidupan
politik, namun itu baru terjadi dalam partai politik yang sudah maju dan besar. Terhadap
partai politik yang masih dalam proses membangun, keberadaan OSP masih belum
memiliki kepastian, memang ada, namun sifatnya bukan menjadi lahan perkaderan,
kehadirannya bersifat situasional, hanya dalam menjelang pesta demokrasi. Penulis
menghimpun data, mengenai keberadaan OSP, yang dibawahi oleh beberapa partai
besar:446

No

Kelompok

Sosial

Partai Politik

PDIP

Golkar

PKS

Demokrat

443

J. J Wuest, Visual Outline of Comparative Government. Dalam Sri Soemantri. Perbandingan Hukum
Antar Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1971, hlm, 41.
444
Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat
perlengkapan negara termasuk segala yang berhubungan dengannya, yakni kedudukannya, kekuasaannya,
wewenang, tugas, serta hubungan kelembagaannya.
445
Ibid., hlm. 41.
446
Op.Cit., Syamsudin Haris, dkk
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1

Pemuda

Banteng

Barisan Muda

Gema Keadilan,

Angkatan Muda

Muda

Tri Karya

Yayasan

Demokrat

Indonesia

Golkar Barisan

Pemuda dan

(AMD),

(BMI)

Muda Partai

Pelajar Asia

Angkatan Muda

Golkar

Pasifik (YPPAP),

Demokrat

(BMPG).

Gugus Tugas

Indonesia

Dakwah

(AMDI),

Sekolah (GTDS)

Angkatan Muda
Indonesia
Bersatu (AMI

2

3

Mahasiswa

Wanita

Taruna

Angkatan

KAMMI

Gerakan

Merah

Muda

(Kesatuan Aksi

Mahasiswa

Putih

Pembaruan

Mahasiswa

Merah Putih

(TMP)

Indonesia

Muslim

(Gema MP)

(AMPI)

Indonesia)

Kesatuan

Bidang

Perempuan

Perempuan

Perempuan dan

Demokrat

Partai

Ketahanan

Republik

Golongan

Keluarga

Indonesia
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4

Profesi

Karya (KPPG)

(BPKK)

(PDRI)

Gerakan

Kosgoro 1957

Serikat Pekerja

Gerakan

Nelayan

Sentral

Keadilan (SPK)

Cendikiawan

Tani

Organisasi

Perhimpunan

Demokrat (GCD

Indonesia

Karyawan

Petani Nelayan

(GANTI).

Swadiri

Sejahtera

Indonesia

Indonesia

(SOKSI)

(PPNSI),

Musyawarah

Central for

Kekeluargaan

Indonesian

Gotong

Reform (CIR)

Royong
(MKGR).

5

Agama

Baitul

Laskar Ulama,

Kelompok

Ikhwanul

Muslimin

Majelis

Tarbiyah

Muballighin

Relawan

Relawan Biru

Dakwah
Islamiyah
Pengajian Al
Hidayah.

6

Relawan

Relawan

Relawan
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Perjuangan

Beringin

Indonesia

Demokrasi

(Indonesia

Indonesia

Volunteers)

Indonesia (RBI)

(Repdem)

Diluar beberapa OSP tersebut, masih terdapat beberapa OSP yang berada di bawah partai
politik baru, yang tujuannya sebagai wadah inkubator perkaderan, serta penggalangan massa
di tingkat grasrood.
Peran OSP yang sangat vital, namun tidak memiliki eksistensi hukum yang kuat,
merupakan masalah dalam studi hukum tata negara. Nuansa regulasi saat ini, memang
diwarnai serba aturan dan aturan. Dapat dilihat dalam perkembangan regulasi beberapa
tahun terakhi, peraturan yang ada dalam intenral eksekutif (kementrian), kurang lebih
terdapat 12.471 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, paling banyak didominasi oleh
peraturan setingkat menteri sejumlah 8.3111, disusul dengan 2.446 Peraturan Pemerintah.13
Keadaan ini dirasa tidak adil dan proporsional, ketika OSP tidak mendapatkan perhatian
dalam pengembangan kelembagaan. Memang benar, OSP tidak bergantung kepada negara,
namun negara memiliki kewajiban untuk memberikan pedoman dan rambu-rambu yang
baik, agar OSP dapat memberikan perkembangan yang progresif, dan dapat memberikan
kontribusi besar bagi partai politik dan kehidupan politik.
Hal tersebut merupakan kajian prespekti politik perundang-undangan. Rekayasa
negara melalui produk hukum sangatlah penting, karena negara berkewajiban untuk
berperan dalam merawat iklim demokratisasi di segala lini. Lalu bagaimana regulasi OSP
yang ideal di masa mendatang? Penulis mengajukan beberapa hal. Pertama, penguatan OSP
tidak perlu melalui revisi UU Parpol. Undang-undang yang ada saat ini, sudah cukup
memadai dengan memberikan norma induk bagi keberadaan OSP, yakni salah satu hak partai
politik adalah membentuk OSP. Sebagai bagian dari hak partai, artinya peraturan di masa
mendatang, cukup membuat mengenai aturan operasional, tentang tata cara/pedoman untuk
menggunakan hak tersebut dengan baik.
Kedua, lalu dalam bentuk apa aturan operasional tentang tata cara/pedoman
menggunakan hak partai politik (OSP)? Hemat penulis, bentuk paling ideal dari aturan
operasional tersebut dibentuk dalam Peraturan Pemerintah, dikarenakan ruang gerak OSP
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yang multi dimensi. Pergerakan OSP sebagai turunan dari partai politik, memiliki tingkat
fleksibilitas yang tinggi, dimensi hukum, politik, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya dan
sebagainya, akan saling berkelindan satu dengan lain dalam lingkup pergerakan OSP. Hal
ini sangat efisien, tiap-tiap kementrian tidak perlu lagi membuat aturan, seluruh kementrian
merujuk pada pedoman tunggal dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Atas hal tersebut,
Peraturan Pemerintah dirasa tepat, karena mampu menaungi segala dimensi pergerakan
OSP, sehingga pergerakkan OSP tidak terbatas dengan batas-batas bidang yang memiliki
ruang geraknya sendiri, selain itu juga menghindari adanya over regulasi yang mengatur
tentang OSP.
Hadirnya aturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagai
operasionalisasi OSP dalam seluruh tubuh partai politik, merupakan wujud proporsionalitas
konsentrasi negara terhadap dinamika partai politik. Sering kali yang terfikir dalam benak
partai politik saat ini, hanya bagaimana memenangkan kontestasi Pemilihan umum (baik
rezim nasional atau lokal), dan OSP digunakan sebagai mesin tambahan partai untuk
mengkonsolidasi konstituen. Melihat realita ini, negara c.q partai politik cenderung mundur
kebelakang dalam mengurus proses kaderisasi partai politik dalam segala lini yang berbasis
ideologi. Keadaan ini seolah mengafirmasi, tesis yang dikemukakan oleh Bell di tahun 1960,
dengan judul bukunya yang sangat provokatif “the end of ideology”, tesis Bell dijustifikasi
oleh Zhao di tahun 1993, dimana ia melihat mulai pudarnya kehendak para politisi dan elite
negara, untuk mempertajam ide-ide dan gagasan abstrak, dan cenderung mengarah pada
pragmatisme politik yang tinggi. 447 Tesis tersebut, merupakan wujud kekhawatiran yang
diutarakan Bell dan Zhao.
Ide dan gagasan yang baik pada era demokratisasi hari ini, adalah komoditas utama
untuk membunuh seluruh kekhawatiran yang diutarakan Bell dan Zhao. Strategi-strategi
politik negara, yang dieksekusi melalui kebijakan hukum, niscaya dapat menyelesaikan
semua hal itu. Setelah penulis kemukakan tentang bentuk regulasi, kemudian yang perlu
dikaji lebih lanjut adalah, bagaimana materi muatan dalam regulasi mengenai OSP?
Pertama, yang harus diantipasi dengan produk hukum itu, adalah kehadiran over body
daripada OSP dalam satu internal partai politik. Over body dimaknai sebagai kelebihan
lembaga. Jangan sampai dalam satu partai politik, terdapat OSP yang terlalu over secara
447

Dalam Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm, XXXIX
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kuantitas, hal itu dapat mengakibatkan inefisiensi pengelolaan, dan mengakibatkan dua hal,
pecahnya konsetrasi perkaderan.
Kedua, agar terciptanya OSP yang ideal, sebagai wadah inkubator perkaderan, perlunya
dilakukan klasterisasi terhadap OSP dalam tubuh internal partai politik. Tujuan utama dari
klasterisasi, adalah untuk menghindari adanya tumpang tindih pergerakan, antara satu OSP
dengan lainnya, dibawah naungan partai politik yang sama. Klasterisasi tersebut dapat
dilakukan berdasarkan ke dalam 5 bentuk:
1. Organisasi pemuda;
2. Organisasi mahasiswa;
3. Organisasi perempuan;
4. Organisasi profesi;
5. Organisasi kewirausahaan;
6. Organisasi keagamaan/kepercayaan
Keenam bentuk ini, adalah representasi dari dari seluruh pergerakan yang ada di tingkat
grasrood. Dengan ini setidaknya ada upaya memberikan batasan. Misalkan, dalam satu OSP
dalam cakupan organisasi profesi, walaupun terdapat beragam profesi yang ada, namun
terintegrasi

dalam

wadah

OSP

tunggal,

yang

didalamnya

terdapat

beberapa

departemen/bidang, yang mengurusi profesi tertentu. Hal ini akan memudahkan managerial
daripada internal OSP itu sendiri.
B. OSP sebagai Basis Persiapan Menuju Youth Government dan Menekan Pemilih
Mengambang
Luaran daripada pembentukan regulasi OSP, adalah terbentuknya OSP yang ideal,
selaras dengan visi-misi partai, serta hadir sebagai wadah proses kaderisasi yang baik, serta
berbasis ideologi partai. Dalam melihat realitas konstelasi politik saat ini, hukum harus
senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan
demikian, hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan pada iure
constituendum /hukum yang seharusnya berlaku.448 Dalam kajian politik hukum, setidaknya
kita membahas tiga hal utama, yakni mererspon keadaan hukum yang terjadi saat ini,

448

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 78
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menemukan problem solving, serta merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Secara garis
besar, tujuan yang hendak dicapai dari adanya kebijakan tersebut (OSP) adalah:
1. Klasterisasi akan meningkatkan konsentrasi partai politik, dalam menerjemahkan
dan mentransformasi ideologi partainya secara holistik, sehingga ideologi partai
tidak hanya dipahami oleh para elite, melainkan mampu merumput hingga dasardasar anggota di OSP;
2. Penguatan OSP merupakan instrumen tambahan untuk mewujudkan cita-cita partai;
3. Penguatan OSP, menjadikan OSP sebagai wadah inkubator perkaderan para kader
pemula, serta mengakomodir partisan partai yang tidak terakomodir dalam struktur
inti partai (non-ex officio);
4. Terbentuknya managerial yang baik dalam internal OSP, tentu akan menjadi daya
tarik tersendiri, bagi para partisan untuk berproses di dalamnya. Hal ini, diharapkan
kehadiran OSP juga mampu untuk menekan keberadaan pemilih
Keempat tujuan itu, dua diantaranya yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini,
mengenai OSP sebagai wadah inkubator perkaderan dan pendaya tarik partisan untuk
menekan pemilih pengambang.
Pola inkubator senafas dengan wacana mengenai Youth Government. Baru-baru ini,
Saddam Al-Jihad449 mengemukakan isu seputar Youth Government, secara sederhana hal
tersebut merupakan pergerakan kaum muda, untuk menjadi pribadi yang terjun langsung ke
dalam konstelasi politik di segala lini, Youth Government sedikit menghilangkan adanya
unsur yang menekan dari luar, melainkan terlibat akitf dalam struktur-strukut pemerintah.
Wacana pemerintahan pemuda dalam dunia pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru. Jika
diterjemahkan ulang, youth government memiliki arti yang cukup luas, yakni pemuda desa,
kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi yang memiliki kompetensi, integritas, dan
kapabilitas yang tidak diragukan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sangat
dibutuhkan dalam mendukung pembangunan nasional yang dicita-citakan.
Terdapat hubungan yang baik perbaikan OSP dan wacana mengenai Youth
Government. Perbaikan OSP dan wacana Youth Government, dapat menjadi saran perbaikan
sistem dan budaya politik di era saat ini, kolaborasin dan sinergi keduanya akan mampu
449

R
Saddam
Al-Jihad.
Pemuda
Membangun
Wacana
Youth
Government.
https://nasional.sindonews.com/read/1253047/18/pemuda-membangun-wacana-youth-government1509410254/10. Diakses pada 28 Maret 2019.
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menghapuskan pragmatisme politik yang kian meninggi. OSP dihadirkan dalam setiap
partai, dengan managerial yang baik, sebagai tempat persiapan daripada para politisi-politisi
baru, OSP sebagai titik awal kaderisasi di tubuh partai. Penanaman nilai, ideologi, karakter
kepartaian, militansi dan semangat juang, merupakan point-point yang dilakukan sejak awal
dalam OSP. Proses inkubator inilah, bertujuan untuk menghasilkan politisi yang
berideologis, sesuai dengan visi misi kepartaiannya, dari situlah OSP bisa menjadi batu
loncatan ke partai politik. Keadaan ini, merupakan titik konvergensi antara OSP dan wacana
Youth Government.
Selanjutnya, keberadaan OSP diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah
dalam pemilihan umum yang tidak berkesudahan, yakni adanya pemilih pengambang.
Komisi Pemilihan Umum mencatat, partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden tahun 2014
69,58 %. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11 %. Angka partisipasi
memilih itu dihitung dari total pengguna hak pilih dibagi pemilih yang terdaftar. Partisipasi
memilih di Pilpres 2014 sebesar 69,58 %. Partisipasi memilih ini berbanding lurus dengan
angka golongan putih (golput). Sehingga bisa disebut angka golput pada Pilpres 2014
sebesar 30,42 %, meningkat dari Pilpres 2009 dan Pileg 2014. 450 Menjelang tahun 2019,
belum ada data valid mengenai pemilih mengambang (golput), data yang dilansir oleh
lembaga survey masih hampir sama dengan periode sebelumnya, namun cenderung
fluktuaktif. Salah satu indikator daripada sebab adanya suara mengambang ini, yakni
ketidakaktifan partisipan dalam kegiatan politik bernegara, baik jadi pemerhati, atau
sebagainya.
Keberadaan OSP yang mampu melakukan pembenahan struktural dengan baik, yang
dimulai dengan adanya reformasi aturan, mampu menekan hal tersebut. Setiap warga negara,
dapat terlibat aktif dalam OSP sebagai wadah organisasi yang bermutu, OSP ditantang untuk
meningkatkan kreativitas organisasi, sehingga OSP memiliki daya tarik bagi para pemilih
pengambang. Pembenahan terhadap OSP inilah, yang diharapkan mampu menjadi
paradigma baru dalam konstelasi politik di Indonesia. Selain itu, hal yang juga perlu
dicermati, bahwa OSP terbuka bagi Aparatur Sipil Negara untuk bergabung, hal ini
450

Moch. Nurhasim, dkk, Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan,
https://kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_Pemilih_pada_Pemilu_2014_Studi_Penjajakan.pdf. Diakses pada
28 Maret 2019.
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didasarkan pada ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara, dimana yang termasuk dalam domain larangan dan sebab pemberhentian adalah
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, bukan pada domain OSP.

3. Penutup
Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, penulis menarik simpulan sebagai berikut:
1. Eksistensi hukum OSP dalam peraturan perundang-undangan, berada pada tingkat
yang cukup memprihatinkan. Konsentrasi negara dinilai kurang dalam merekayasa
OSP, melalui kebijakan hukum. Dalam rangka membenahi keberadaan OSP menuju
lebih baik, perlu dilakukan kebijakan hukum mengenai OSP. Kebijakan tersebut
dapat dilakukan melalui pembentukan Peraturan Pemerintah, agar mengefektifkan
OSP. Pembentuk Peraturan Pemerintah tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama
(tidak seperti undang-undang), selain itu kebijakan ini menjadi pedoman bersama
bagi para OSP yang memiliki pergerakan multi dimensi. Materi muatan dalam
kebijakan tersebut yakni salah satunya, adalah mengenai klasterisasi pergerakan OSP
yang penulis ajukan dalam 6 (enam) bentuk, yakni organisasi pemuda, mahasiswa,
Organisasi perempuan, profesi, kewirausahaan, dan keagamaan/kepercayaan.
Dengan adanya klasterisasi ini, harapannya terjadi proses transformasi dan
penerjemahan ideologi yang baik, antara partai politik ke OSP, yang dibangun
melalui komunikasi politik yang ideal.
2. Kebijakan untuk membenahi OSP, setidaknya bertujuan untuk pemerataan
pemahaman dan implementasi ideologi partai, sebagai instrumen tambahan
mencapai cita-cita partai, wadah inkubator perkaderan untuk para politis pemula,
mengakomodir partisan partai yang tidak masuk dalam struktur partai, dan menekan
pemilih pengambang. Tujuan yang hendak dicapai tersebut, seirama dengan wacana
Youth Government, diamana OSP dapat menjadi wadah yang dengan daya tarik
tersendiri, bahkan bisa menjadi social trend, untuk menjadi wadah perkaderan politik
bagi lintas generasi dan lintas kalangan, menuju arah baru perpolitikan Indonesia,
yang berbasis nilai dan ideologis.
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Abstrak
Pola rekrutmen kepemimpinan politik yang dilakukan oleh partai politik menjadi bagian dari
permasalahan diantara sekian banyak permasalahan yang menjerat parpol saat ini. Padahal
kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, berkapabilitas serta berintegritas dalam
berpolitik tentu sangat dibutuhkan. Disisi lain, keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik
(OSP) yang menjamur seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan partai. Seharusnya OSP
justru harus diberdayakan terutama untuk mewujudkan perbaikan pola rekrutmen parpol.
Keberadaan OSP harus direvitalisasi. Tulisan ini menguraikan, pertama, urgensi revitalisasi
OSP dalam rekrutmen. Pemberian hak OSP dalam rekrutmen kader partai politik ditujukan
untuk membangun sistem politik yang baik, khususnya di tubuh partai politik. Kedua OSP
harus terlibat dalam rekrutmen politik serta pengkaderan. Atas dasar hal tersebut harus ada
mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik
itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan yaitu dirumuskan secara tertulis dalam
AD/ART masing-masing parpol.
Abstract
The pattern of political leadership recruitment carried out by political parties is part of the
problem among the many problems that ensnare the current political parties. Even though
the presence of qualified, capable and integrity human capital in politics is certainly needed.
On the other hand, the existence of the Political Party Wing Organization (OSP) as if it was
only a complement to the existence of the party. The OSP should actually be empowered,
especially to realize an improvement in the pattern of recruitment of political parties. The
existence of the OSP must be revitalized. This paper outlines, first, the urgency of
revitalizing OSP in recruitment. Giving OSP rights in the recruitment of political party
cadres is aimed at building a good political system, especially in the body of political parties.
Both OSP must be involved in political recruitment and cadre. On this basis there must be
an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members
of the political party itself in the decision-making process which is formulated in writing in
the statute of each political party.
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Pendahuluan
Partai politik (parpol) dinyatakan sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran
utama untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik dalam rangka pengusulan calon
legislatif yang akan diikutkan pada kontestasi pemilu. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a
dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik (UU Parpol), parpol berkeharusan melakukan fungsi rekrutmen
kepemimpinan politik terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota parpol serta
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Parpol harus aktif mencari, meneliti, dan mendesain sebaik-baiknya kandidat yang
akan bersaing dalam pemilu. Dengan demikian, parpol dapat menempatkan kader-kader
terbaiknya dilembaga legislatif maupun eksekutif, kemudian

menyampaikan dan

mendesakkan kepentingan masyarakat untuk dibuat kebijakan pemerintah.451 Oleh karena itu,
kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, berkapabilitas serta berintegritas dalam
berpolitik tentu sangat dibutuhkan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui rekrutmen politik
yang transparan, terkonsep, partisipatif, serta demokratis.
Alih-alih terwujud rekrutmen politik yang partisipatif dan demokratis, fakta yang ada
justru pola rekrutmen kepemimpinan politik oleh parpol menjadi bagian dari permasalahan
diantara sekian banyak permasalahan yang menjerat parpol saat ini. Pertama, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen calon
anggota oleh partai politik masih bermasalah. KPK mencatat, dari tahun 2004 hingga
Desember tahun 2017, terdapat 144 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota
DPR dan DPRD. 452 Selain itu, berdasarkan catatan KPK, ada 89 perkara hukum yang
melibatkan kepala daerah. Data lain oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam laporan
tahunan pada tahun 2015 bahwa parpol masih menghadapi banyak masalah internal, yakni
buruknya tata kelola partai, tidak transparannya pengelolaan pendanaan partai, buruknya
mekanisme rekrutmen internal, dan tradisi demokrasi internal yang belum hadir. 453
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Kedua, parpol cenderung oligarkis. Keoligarkian ini terjadi dalam ranah rekrutmen
dimana penentuan kandidat yang akan maju sebagai calon legislatif dan eksekutif harus
berdasarkan ‘rekomendasi’ dari Ketua Umum. Dari sini kita sering mendengar ada istilah
‘mahar’ sekaligus ‘biaya rekomendasi’. Syamsuddin Haris mencatat bahwa pola seleksi
kepemimpinan parpol saat ini tidak membuka peluang atau akses bagi anggota partai secara
individu. Rekrutmen politik oleh partai selalu merupakan otoritas elite, baik sebagai delegasi
maupun utusan, sehingga jarang melibatkan anggota partai. Problemnya, para elite pimpinan
partai bukannya mengubah kultur tidak sehat tersebut, namun justru menikmati dan
melembagakannya, sehingga cenderung terus dilestarikan seolah-olah sebagai tradisi yang
sulit diubah.454 Proses pencalonan legislatif, begitu pula penetapan pasangan calon, baik
dalam pilpres maupun pilkada, hampir selalu menafikan partisipasi dan keterlibatan para
anggota dan kader partai. Akibatnya proses kandidasi dalam pemilu dan pilkada cenderung
berlangsung oligarkis.455
Hal di atas sejalan dengan pandangan Robert Michels, yang dikenal sebagai teoritisi
tentang Iron Law of Oligarchy, menyatakan bahwa organisasi politik yang berlingkup besar
seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis
yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi.2 Bahkan menurut
Michels organisasi yang pada awalnya idealistik dan demokratis kemudian didominasi oleh
sekelompok kecil pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan
juga untuk mempertahankan jabatannya. Semua organisasi yang kompleks, termasuk partai
politik cenderung dikelola secara oligarkis karena kegiatan sehari-hari organisasi yang
kompleks itu tidak mungkin dikelola oleh keanggotaan massal. Tidak mungkin memanggil
massa anggota bersidang setiap kali partai politik hendak membuat keputusan. Pengambilan
keputusan lebih dapat dilakukan oleh sekelompok kecil kalangan profesional yang penuhwaktu memimpin dan mengarahkan organisasi. 456
Ketiga, tidak maksimalnya partisipasi dan keterlibatan dari dalam parpol sendiri
terkait pengelolaan parpol khususnya rekrutmen yang dapat kita hubungkan dengan peran
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Organisasi Sayap Partai Politik (OSP). Keberadaan OSP perlu untuk diberdayakan. Dalam
Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur bahwa Partai politik
berhak membentuk dan memiliki OSP. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa
“Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau
menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing
partai politik.”
Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk dihadirkan diskursus
mengenai perbaikan pola rekrutmen parpol melalui revitalisasi OSP dalam rangka
mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis. Ke depan kehadiran OSP tidak hanya
menjadi ‘pemanis’ kelembagaan parpol saja melainkan dapat diberdayakan untuk
menjalankan fungsi rekruitmen politik (political recruitment).

Kehadiran OSP akan

menghidupkan kanal partisipasi dari dalam tubuh parpol itu sendiri, sehinga terwujud apa
yang disebut dengan intra-party democracy.
Pembahasan
A. Urgensi Revitalisasi Organisasi Sayap Partai Politik dalam Rekrutmen Partai
Politik
Pendapat Syamsuddin Harris dan Michels terkait keoligarkian partai politik juga
senada dengan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa parpol tidak bebas dari
kecenderungan bersifat oligarkis. Parpol kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan
atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk
kepentingan pengurusnya sendiri. 457 Ditambah lagi tindakan yang mengatasnamakan rakyat
tersebut tidak dibarengi dengan sikap terbuka lebih bersikap elitis dan eksklusif. Kesan inilah
yang kerapkali dinilai oleh rakyat bahwa partai politik jauh dari harapan rakyat, padahal
partai politik merupakan penyambung lidah rakyat dalam tampuk kekuasaan.
Sikap oligarkis partai politik tersebut nampak dalam proses rekrutmen calon yang
kemudian akan ditempatkan dalam jabatan strategis, seperti sebagai anggota legislatif
maupun kepala daerah. Perekrutan oleh parpol acapkali hanya melalui pertimbangan
pragmatis berupa pertimbangan material dan status sosial dan prosedurnya pun tidak
dilaksanakan secara terbuka. Padahal parpol mempunyai posisi dan peran yang sangat
penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat
strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang
457
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berpendapat bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi, seperti yang
dikatakan Schattschneider 458 “Political parties created democracy”, serta “Modern
democracy is unthinkable save in terms of the parties”.
Tak terbatas hanya sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga, parpol
dalam sistem demokrasi juga memiliki sejumlah peran, yakni sebagai instrumen suksesi
kekuasaan melalui pemilihan umum (peralihan kekuasaan secara periodik dan tertib),
memobilisasi pendapat publik, menjadi sarana bagi warga negara menyalurkan aspirasinya,
menjadi sarana partisipasi warga negara dalam proses politik dan konstitusional dan dalam
melaksanakan hak sipil dan politik, memediasi berbagai organisasi masyarakat sipil dengan
lembaga negara, memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik,
menawarkan calon pemimpin negara dan menawarkan kohesi dan disiplin dalam
pemerintahan dan partai oposisi menuntut akuntabilitas pemerintah kepada parlemen dan
rakyat.459
Di Indonesia, UUD NRI 1945 sebagai nilai serta aturan dasar main politik mengatur
mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan
negara. Dalam hal ini UUD NRI 1945 mengamanatkan demokrasi disalurkan melalui pemilu
untuk memilih pejabat publik tertentu secara jujur, adil 460 yang diikuti parpol ataupun
perseorangan. Eksistensi parpol di Indonesia didasarkan pada Undang Undang No 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik jo Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).
Adapun parpol didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk mempertahankan eksistensi serta menambah jumlah anggota sebagai bentuk
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kaderisasi di tubuh partai politik, parpol juga berhak melakukan rekrutmen 461 terhadap
warga negara Indonesia, baik untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, rekrutmen
tersebut dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan
ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan
perempuan.
Selain memiliki fungsi rekrutmen, parpol juga berhak membentuk dan memiliki
Organisasi Sayap Partai Politik (OSP).462 Eksistensi OSP di Indonesia bukan hal yang baru,
hampir setiap partai politik di Indonesia memiliki OSP, seperti Sentral Organisasi Karyawan
Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro),
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang merupakan organisasi sayap
partai Golkar. Angkatan Muda Kabah (AMK), Generasi Muda Pembangunan Indonesia
(GMPI), Persaudaraan Muslim Seluruh Indonesia, yang menjadi bagian organisasi sayap
PPP. PDIP juga memiliki organisasi sayap seperti Baitul Muslimin Indonesia, Banteng
Muda Indonesia (BMI).
Adapun dalam Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terdapat Badan Advokasi
Hukum (BAHU) NasDem, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa NasDem,
serta Garda Pemuda NasDem. Di Partai Demokrat terdapat Angkatan Muda Demokrat
Indonesia (AMDI), Komite Nasional Pemuda Demokrat, Kader Muda Demokrat, serta
Barisan Massa Demokrat. Di Partai Gerindra terdapat Barisan Garuda Muda (BGM). Garuda
Muda Indonesia, serta Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Partai Amanat Nasional (PAN)
memiliki Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), PAN Muda Untuk
Indonesia (Pandu Indonesia), Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Penegak Amanat
Reformasi Rakyat Indonesia (PARRA Indonesia), dan Garda Muda Nasion.
Menjamurnya organisasi sayap partai politik tersebut bukan tanpa tujuan, banyaknya
jumlah parpol di Indonesia pasca reformasi, menjadi salah satu alasan untuk setiap partai
harus mempertahankan eksistensinya melalui ‘persaingan’ dalam mendapatkan kekuasaan
melalui mekanisme pemilu. Oleh karena itu, kondisi tersebut ‘memaksa’ parpol untuk
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semakin gencar dalam upaya meraih simpati dan dukungan masyarakat. Karena secara
kedekatan dengan konstituen, organisasi sayaplah yang memiliki hubungan dan jarak paling
dekat untuk bersentuhan secara langsung dengan berbagai lapisan masyarakat hingga ke
level grassroot.
Hal ini juga akan berdampak pada ‘menipisnya’ ketergantungan parpol kepada hanya
salah satu figur tertentu di tubuh partai, seperti yang dikemukakan Robert Michels, bahwa
organisasi politik yang berlingkup besar seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar,
cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada
kepentingan organisasi. 463 Dan akan memunculkan partai politik yang ‘sehat’ dan tidak
hilang arah jika figur tertentu tersebut tak lagi ada. Selain itu, dengan adanya rekrutmen dan
pengkaderan yang menyentuh grassroot, juga akan mewujudkan proses pemilu yang free,
fair and competitive yang berarti adanya hak bagi parpol untuk mengorganisasikan dan
mengajukan para kandiddat, sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk
memilih diantara calon yang berbeda baik secara kelompok maupun programprogramnya. 464
Ditinjau dari eksistensinya, keberadaan OSP dalam struktur kepartaian dianggap
dapat mengurangi beban dan tugas-tugas partai. Selain menjadi bagian yang paling dekat
dengan konstituen, OSP juga memiliki karakteristik yang fleksibel sehingga mudah dalam
membaur pada level grassroot, karena kedekatan tersebut organisasi sayap dapat terus
merawat konstituen secara berkesinambungan. Dilihat dari potensi dan eksistensi tersebut,
sebenarnya OSP dapat menjalankan fungsi kaderisasi yang paling mendasar dengan cara
rekrutmen anggota partai politik yang selama ini menjadi peran partai politik secara
langsung.
Bahkan jika OSP memiliki peran rekrutmen, akan membantu parpol ‘induk’ untuk
menjalankan fungsinya, yaitu pertama fungsi partai pada pemilih/elektorat, yakni untuk
menunjukkan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi.
Terdapat tiga fungsi elektoral, yakni (1) Menyederhanakan pilihan bagi pemilih
(memberikan alternative pilihan agar pemilih tidak keliru dalam menentukan pilihan, (2)
Sebagai wahana pendidikan warga negara. Partai politik melalui organisasi sayap harus bisa
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melakukan edukasi, memberikan informasi dan ‘membujuk’ masyarakat untuk berprilaku
tertentu, dan (3) Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas terhadap anggotanya
ataupun massa pemilihnya. Kedua, fungsi partai sebagai organisasi, terdapat tiga fungsi
yakni (1) Rekrutmen kepemimpinan politik. Dalam fungsi ini partai akan mencari, meneliti
calon pemimpin yang bisa bersaing dalam pemilu. Mekanisme rekrutmen kepemimpinan
politik ini bida dilakukan melalui konvensi atau cara lain. (2) Pelatihan elit politik, dalam
fungsi ini partai melakukan pelatihan dan pembekalan kepada kader atau elit yang memiliki
prospek jabatan politik kedepan. (3) Artikulasi kepentingan politik, dan agregasi
kepentingan politik. 465
Jimly menyatakan partai sangat berperan dalam rangka pendidikan politik. Partailah
yang menjadi struktur antara atau intermediate structure yang harus memainkan peran dalam
membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.
Fungsi sarana rekrutmen politik (political recruitment), partai dibentuk memang
dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin
negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Oleh karena itu partai politik dengan
fungsi rekrutmen sangat dibutuhkan dalam rangka pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat
negara, baik langsung (melalui pemilu) ataupun tidak. Fungsi terakhir sebagai pengatur
konflik, partai berperan sebagai agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan
yang berbeda-beda mellaui saluran kelembagaan partai politik yang menawarkan ideologi,
program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. 466
Dengan diberikannya hak kepada OSP tentunya akan terwujud sistem kaderisasi
yang mendasar sesuai dengan arah dan visi-misi partai politik melalui edukasi langsung
kepada masyarakat. Sehingga kedudukan OSP tidak lagi hanya muncul kepermukaan disaat
detik-detik mendekati pemilu. Pemberian hak OSP dalam rekrutmen kader parpol juga
ditujukan untuk membangun sistem politik yang baik, khususnya di tubuh parpol, bukan
hanya untuk mencegah parpol kekurangan kader berkualitas untuk ‘dijagokan’ dalam setiap
pemilu, rekrutmen oleh OSP juga akan mewujudkan kader-kader partai yang militan,
berkualitas, dan paham akan tujuan partai politik dalam kerangka negara kesatuan. Jika
rekrutmen dilakukan oleh OSP, dapat mewujudkan demokrasi substantif dikarenakan kader
465
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partai yang diseleksi dan dibina oleh organisi paham betul terhadap eksistensinya, sehingga
menghindarkan rekrutmen yang hanya sebatas ‘formalitas’ yang hanya menjalankan
mekanisme demokrasi semata, seperti yang dikatakan Robert Dahl bahwa demokrasi
mekanis sebagai demokrasi poliarkal (polyarchal democracy), dengan kata lain demokrasi
ditentukan oleh keberadaan prosesnya saja, namun tidak termasuk pada kualitas dari
proses.467
Dengan demikian jika OSP diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen,
nantinya dapat menjalankan setidaknya empat fungsi partai politik, yakni sebagai sarana
komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan sosialisasi politik. 468 Menurut
Jimly, keempat fungsi tersebut saling memiliki keterkaitan. Sebagai komunikasi politik,
partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau political
interests yang ada di masyarakat. Berbagai kepentingan tersebut diserap oleh partai politik
menjadi ide, visi dan kebijakan parpol yang bersangkutan. Setelah itu ide dan kebijakan
tersebut diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bakan menjadi
materi kebijakan kenegaraan yang resmi. 469 Dengan demikian bukan hanya kuantitas kader
parpol yang semakin bertambah, tetapi kualitas juga dapat dipertahankan dan ditingkatkan
melalui peran OSP, sehingga peran OSP sangat dibutuhkan menjalankan proses rekrutmen
kader parpol.
B. Keterlibatan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Rekrutmen Politik
Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas partai
politik dalam demokrasi. Hal ini tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada
pemilihan umum merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dari
organisasi lain yang mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan
yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang
dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik
yang bersangkutan di depan publik. 470 Kandidat partai itulah yang lebih banyak
menggambarkan wajah partai kepada publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi
para anggota partai dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan.
467

Yudi Latif, Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Akuntabilitas Pancasila, Gramedia
Pustaka Utama, 2011, hlm. 456.
468
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm 163.
469
Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm. 407.
470
Richard S. Katz, The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, dalam Party
Politics, Volume 7, Nomor 3 edisi Mei 2001, Ibid., hlm. 7.
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Adapun partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan penting parpol terutama
yang berkaitan dengan proses rekrutmn politik serta pengkaderan merupakan upaya penting
untuk memperkuat kelembagaan parpol. Partai-partai politik di banyak negara demokrasi
secara sukarela melakukan berbagai langkah pembaruan penting untuk meningkatkan
demokrasi internal dalam pengelolalan partai politik. Secara singkat demokrasi partai politik
(intra-party democracy) dapat dirumuskan sebagai “a stage of democracy in the party where
every members of the party has the right to take part of the decision making of the party”471.
Dalam konteks ini secara sederhana demokrasi partai secara internal dapat diartikan sebagai
proses bagaimana OSP dapat terlibat dalam proses rekrutmen secara terbuka, partisipatif,
dan deliberatif. Selain itu OSP juga dapat terlibat dalam pengkaderan. Berdasarkan hal
tersebut, maka keberadaan OSP perlu direvitalisasi.
Agenda revitalisasi dalam rekrutmen politik, OSP harus terlibat aktif. Dalam konteks
ini harus ada mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi OSP serta
anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai
hal tersebut sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam AD/ART partai politik yang
bersangkutan. Adapun OSP dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan
rekrutmen sebagai bentuk dari adanya prinsip keterbukaan. Harus ada jaminan bahwa
masyarakat di luar partai politik harus dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan
kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik.
OSP dapat membuka rekrutmen terhadap warga negara yang berusia minimal 17
(tujuh belas) tahun untuk bergabung ke dalam OSP. Adapun bergabung menjadi anggota
OSP tidak otomatis langsung menjadi kader partai politik, namun statusnya sebagai anggota
biasa (anggota OSP). Status keanggotaan partai politik (menjadi kader partai) baru akan
diperoleh setelah orang tersebut mengikuti program dari OSP yang dapat dibuat secara
bertahap dan berjenjang dengan jangka waktu.
Mengingat bahwa masing-masing parpol memiliki beragam OSP, maka program
OSP dalam rekrutmen politik disesuaikan dengan segmen masing-masing. Oleh karena itu,
status anggota OSP menjadi bekal penting untuk menjadi kader parpol, bahkan dapat pula
diwajibkan bahwa status kader parpol hanya dapat diperoleh setelah ia melewati proses
pengkaderan yang dilakukan oleh OSP. Terhadap anggota yang sudah lulus kaderisasi,
anggota tersebut dapat ditempatkan selama sekian waktu pada bidang kepengurusan dalam
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Seri Demokrasi Elektoral Buku 6, Mendorong ...Op.Cit., hlm. 12.
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parpol yang ia kuasai. Artinya ada wadah untuk ‘magang’ sebagai pengurus. OSP dalam hal
ini dapat memantau perkembangan kinerja anggota yang bersangkutan. Selanjutnya apabila
sudah layak, maka OSP dapat memberikan rekomendasi kepada pengurus parpol untuk
menjadikan anggota OSP tersebut sebagai pengurus parpol dan disini parpol wajib
memasukkannya sebagai pengurus.
Selain itu, terhadap anggota yang berprestasi yang dinilai telah berhasil dan mampu
‘lulus’ menjadi pengurus maka ada kesempatan bagi ia untuk naik ke tingkatan yang lebih
tinggi, yaitu diikutkan dalam Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota; calon anggota DPRD Provinsi; serta calon Anggota DPR. Demikian pula,
mekanisme ini juga berlaku pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif, baik Presiden dan
Wakil Presiden, Kementerian, maupun Kepala Daerah. Hanya saja, setiap tahapannya harus
dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab, agar berjalan secara fair diantara
kader-kader yang lain.
Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Dengan
diberikannya hak kepada organisasi sayap partai politik tentunya akan terwujud sistem
kaderisasi yang mendasar sesuai dengan arah dan visi-misi partai politik melalui edukasi
langsung kepada masyarakat. Sehingga kedudukan organisasi sayap partai politik tidak lagi
hanya muncul kepermukaan disaat detik-detik mendekati pemilu. Pemberian hak organisasi
sayap partai politik dalam rekrutmen kader partai politik juga ditujukan untuk membangun
sistem politik yang baik, khususnya di tubuh partai politik, bukan hanya untuk mencegah
partai politik kekurangan kader berkualitas untuk ‘dijagokan’ dalam setiap pemilu,
rekrutmen oleh organisasi sayap partai politik juga akan mewujudkan kader-kader partai
yang militan, berkualitas, dan paham akan tujuan partai politik dalam kerangka negara
kesatuan. Jika rekrutmen dilakukan oleh organisasi sayap, dapat mewujudkan demokrasi
substantif dikarenakan kader partai yang diseleksi dan dibina oleh organisi paham betul
terahdap eksistensinya, sehingga menghindarkan rekrutmen yang hanya sebatas ‘formalitas’
yang hanya menjalankan mekanisme demokrasi semata.
Kedua, Agenda revitalisasi OSP dalam rekrutmen politik adalah hal yang mendesak.
OSP harus terlibat aktif, dalam konteks ini harus ada mekanisme internal yang menjamin
demokratisasi melalui partisipasi OSP serta anggota partai politik itu sendiri dalam proses
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pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal tersebut sangat penting dirumuskan
secara tertulis dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan. OSP dapat membuka
rekrutmen terhadap warga negara yang berusia minimal 17 (tujuhbelas) tahun untuk
bergabung ke dalam OSP. Selanjutnya OSP dapat memantau perkembangan kinerja anggota
yang bersangkutan. Apabila sudah layak, maka OSP dapat memberikan rekomendasi kepada
pengurus parpol untuk menjadikan anggota OSP tersebut sebagai pengurus parpol dan disini
parpol wajib memasukkannya sebagai pengurus.
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Abstrak
Partai politik (parpol) saat ini menyandang status dualisme. Di satu sisi ia dipercaya sebagai
fitur penting dalam demokrasi perwakilan, namun pada sisi yang lain, parpol tidak cukup
dipercaya untuk dapat melaksanakan perannya secara baik yaitu sebagai sarana kelembagaan
yang utama untuk menjembatani hubungan (kepentingan) antara masyarakat dengan
pemerintah. Akibatnya, dalam banyak survey didapat dua kesimpulan yang saling bertolak
belakang yaitu: eksistensi parpol dianggap penting, tetapi mayoritas masyarakat tidak begitu
yakin parpol peduli dengan aspirasi masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak begitu tertarik
untuk terlibat dalam aktifitas politik secara umum, dan enggan menjadi anggota parpol
secara khusus. Hal ini dapat dilihat dari terus merorotnya jumlah anggota parpol dari tahun
ke tahun. Bahkan, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam pemilu 2019, hanya 4,9
% saja warga masyarakat Indonesia yang menjadi anggota parpol. Padahal, keberadaan
anggota parpol sangat penting yaitu sebagai salah satu sumber dalam membangun
kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan sistem politik. Oleh sebab itu, penurunan
keanggotaan paprol merupakan sinyal akan kemerosotan kepecayaan masyarakat pada
parpol dan sistem politik secara umum. Oleh sebab itu, parpol perlu memikirkan startegi
baru untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam organisasi parpol. Salah
satu instrumen yang dapat digunakan oleh parpol untuk meningkatkan kembali antusiasme
masyarakat pada parpol adalah melalui organisasi sayap parpol (onderbouw)) yang
keberadaannya secara hukum telah diakui dalam UU Partai Politik namun belum cukup
terberdayakan.
Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai Politik (OSP), Partai Politik, dan Kemerosotan
Keanggotaan Partai Politik
Abstract
Political parties currently carry the status of dualism. On the one hand it is believed to be an
important feature in representative democracy, but on the other hand, political parties are not
sufficiently trusted to be able to carry out their roles well as the main institutional means to
bridge the relationship between the community and the government. As a result, in many
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surveys there were two conflicting conclusions: the existence of political parties was
considered important, but the majority of the people were not so sure that political parties
cared about what people think. Therefore, people are not very interested in being involved
in political activities in general, and are reluctant to become members of political parties
specifically. This can be seen from the continued decline in the number of political party
members from year to year. Moreover, compared to the number of voters in the 2019
election, only 4.9% of Indonesian citizens became members of political parties. Whereas,
the existence of political party members is very important as one of the sources in building
public trust in political parties and the political system. The decline in political party
membership is a signal of a decline in public trust in political parties and the political system
in general. Therefore, political parties need to think of new strategies to attract the public to
participate in political party organizations. One of the instruments that can be used by
political parties to revive people's enthusiasm for political parties is through the political
party affiliation organization (onderbouw) whose existence has been legally recognized in
the Law on Political Parties but has not been sufficiently empowered.
Keywords: political party affiliation organization (onderbouw), Political Parties, and
Declining Membership of Political Parties
A. Pendahuluan
Siapapun tidak ada yang meragukan peran dan fungsi sentral parpol dalam sistem
demokrasi perwakilan (representative democracy). Richards Katz berpendapat, “modern
democracy is party democracy”.472 Sementara itu, dengan mengutip beberapa pendapat
pakar, Russell J. Dalton dan Steven A. Weldon secara tegas menulis dalam artikelnya yang
berjudul “Public Images of Political Parties: A Necessary Evil?”, diterbitkan dalam jurnal
West European Politics, sebagai berikut:
Perhaps no institution is so closely identified with the process of representative
democracy as are political parties. The renowned political scientist E.E.
Schattschneider (1942: 1) penned the oft-cited conclusion that ‘modern democracy is
unthinkable save in terms of political parties’. Similarly, James Bryce (1921: 119)
stated ‘parties are inevitable. No one has shown how representative government could
be worked without them’. More recently, Giovani Sartori wrote, ‘citizens in Western
democracies are represented through and by parties. This is inevitable’ (Sartori 1968:
471).473
Mungkin tidak ada lembaga yang begitu erat diidentifikasi dengan proses demokrasi
perwakilan seperti halnya partai politik. Ilmuwan politik terkenal E.E. Schattschneider
(1942: 1) menulis kesimpulan yang sering dikutip bahwa "demokrasi modern tidak
terpikirkan kecuali dalam hal partai politik". Demikian pula, James Bryce (1921: 119)
menyatakan ‘partai politik adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang menunjukkan
bagaimana pemerintah perwakilan dapat bekerja tanpa partai politik'. Baru-baru ini,
472

Richard S. Katz, A Theory of Parties and Electoral System, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore, 1980, hlm. 1
473
Russell J. Dalton and Steven A. Weldon, Public Images of Political Parties: A Necessary Evil?, West
European Politics, Vol. 28, No. 5, 931 – 951, November 2005, hlm. 931
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Giovani Sartori menulis, ‘warga negara di negara demokrasi Barat diwakili melalui
dan oleh partai-partai. Hal ini tidak bisa dihindari '(Sartori 1968: 471).
Namun demikian, harapan dan imaji tentang penting dan sentralnya peran parpol
dalam sistem demokrasi tidak berbanding lurus dengan kinerja baik parpol dalam
menciptakan demokrasi yang berkualitas. Bila secara teori parpol dianggap sebagai pilar
penting tegaknya demokrasi perwakilan, dalam tataran praktik ketatanegaraan, keberadaan
parpol justru dipandang sinis atau bahkan tidak lagi dipercaya oleh sebagian besar publik.
Hasil survei opini publik tentang bagaimana publik kontemporer memandang partai
politik yang dilakukan oleh Comparative Study of Electoral Systems (CSES) menyajikan
pendapat tentang dua bahan penting dari perdebatan saat ini tentang citra partai yang
tergambar dari jawaban atas dua pertanyaan penting: Pertama, apakah partai-partai politik
diperlukan dan penting bagi demokrasi, dan Kedua, apakah partai politik peduli terhadap
apa yang dipikirkan atau menjadi kebutuhan masyarakat. Jawaban atas kedua pertanyaan ini
mencerminkan paradoks pendapat saat ini. Ketika ditanya apakah partai politik penting,
sekitar tiga perempat masyarakat di 13 negara demokrasi ini menyatakan setuju. Namun,
publik kontemporer secara bersamaan skeptis tentang apakah partai peduli dengan
kepentingan masyarakat. 80 persen orang Swedia mengatakan partai diperlukan untuk
membuat sistem politik berfungsi, hanya 23 persen percaya bahwa partai peduli dengan
aspirasi masyarakat. Demikian pula, 80 persen orang Jerman menganggap partai itu perlu,
tetapi hanya 18 persen masyarakat yang percaya bahwa partai peduli terhadap kepentingan
publik.474
Penjelasan lebih rinci tentang bertolak belakangnya pendapat masyarakat Eropa
terhadap arti pentingnya parpol dalam negara demokrasi dan seberapa peduli parpol menurut
publik terhadap kepentingan masyarakat, disajikan dalam tabel 1 berikut:

474

Ibid, hlm. 933-934
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Tabel 1: Citra Partai Politik di Mata Publik

Dalam konteks Indonesia, berbagai jajak pendapat publik yang dilakukan Lembaga
Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 2004,
secara konsisten juga ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif
terhadap institusi parpol dan para politisi. Karena para politisilah yang mengisi lembaga
DPR, persepsi terhadap DPR pun secara konsisten cenderung negatif. Menurut LSI, di awal
tahun 2015, tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol dan DPR berada di kisaran 50
persen. Ini angka terendah dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
Presiden sebesar 83 persen, KPK 81 persen, dan TNI 83 persen. Angka ini lebih rendah lagi
pada 2014, setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pada Oktober 2014, kepercayaan
terhadap parpol dan DPR ada di kisaran 40 persen. 475
Fenomena ini menurut Ingrid van Biezen telah menyebabkan mayoritas literatur
ilmiah tentang partai-partai politik dalam demokrasi modern dibangun di sekitar dua
proposisi yang tampaknya bertentangan. Yang pertama adalah bahwa, sebagaimana
pernyataan terkenal oleh Schattschneider lebih dari setengah abad yang lalu, "demokrasi
modern tidak terpikirkan kecuali dengan partai politik". Yang kedua, sebagaimana pendapat
Schmitter bahwa, "partai politik tidak (lagi menjalankan fungsi) seperti dulu". 476

475

Djayadi Hanan, Parpol dan Persepsi Publik, Kompas, Sabtu, 11 April 2015.
Ingrid van Biezen, The Place of Parties in Contemporary Democracies, West European Politics,
volume 26, issue 3, 2003, hlm. 174
476
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Posisi ambigu partai-partai dalam demokrasi kontemporer sebagian merupakan
produk dari ketegangan antara keberlanjutan atau bahkan peningkatan sentralitas partaipartai politik sebagai lembaga-lembaga utama demokrasi modern dan kegagalan mereka
yang meningkat dalam melakukan banyak fungsi yang dipandang penting untuk kinerja yang
sehat bagi demokrasi. Sebagaimana diketahui, keberadaan parpol begitu kuat berakar dalam
demokrasi Barat yang telah mapan, sampai-sampai sulit bahkan untuk membayangkan
pemerintahan demokratis tanpa kehadiran partai politik. Namun di pihak lain, parpol juga
dianggap gagal melakukan banyak fungsi yang secara tradisional ditugaskan kepada mereka
seperti fungsi representasi. Tegasnya, kinerja parpol telah banyak mengecewakan
masyarakat secara luas.
Implikasi

dari

menurunnya

kepercayaan

publik

terhadap

parpol

adalah

terdegradasinya jumlah ketertarikan orang untuk bergabung menjadi anggota partai politik.
Hal ini dibuktikan dari kecilnya rasio antara jumlah anggota parpol dengan jumlah pemilih
dalam pemilu 2019. Jumlah keseluruhan anggota parpol peserta pemilu 2019 adalah
9.537.648 sementara jumlah total Pemilih Pemilu 2019 adalah 192.866.254 pemilih dengan
rincian 190.779.969 pemilih di dalam negeri dan 2.086.285 pemilih di luar negeri. 477 Jadi,
jumlah anggota parpol hanya 4,9 % persen dari jumlah pemilih. Bahkan, Partai Republika
Nusantara hanya memiliki 84 orang anggota.

477

Jumlah
Pemilih
Pemilu
2019
Bertambah
Jadi
192.866.254",
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/08/21501411/jumlah-pemilih-pemilu-2019-bertambah-jadi192866254, diakses tanggal 14 April 2019
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Tabel 2: Jumlah Anggota Partai Politik pada Pemilu 2019.478
No.
1
2
3

Nama Parpol

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Partai Republika Nusantara
Partai Pemersatu Bangsa
Partai Reformasi
Partai Nasional Indonesia
Marhaenisme
Partai Golongan Karya
Partai Demokrat
Persatuan Indonesia
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Amanat Nasional
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Bhinneka Indonesia
Partai Islam Damai Aman
Partai Republik
Partai Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Bulan Bintang

17

Partai Nasdem

18
19

Partai Berkarya
Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Partai Pengusaha Dan Pekerja
Indonesia
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Gerakan Indonesia Raya
Indonesia Kerja

4

20
21
22
23
24

478

RepublikaN
PPB
PR

0.00 (0/0)
0.00 (0/3)
0.00 (0/3)

Sebaran Pengurus
(%)
Min. 100% di
Provinsi
0.00 (0/34)
91.00 (31/34)
0.00 (0/34)

PNIM

28.57 (2/7)

5.00 (2/34)

2

12

0

1.177

Partai Golkar
PD
PERINDO
PPP
PAN
PKS
PBI
IDAMAN
REPUBLIK
Rakyat
HANURA
PBB
Nasional
Demokrat
BERKARYA
Partai Garuda

31.41
31.49
32.00
32.39
32.46
32.89
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
34.37

100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

514
514
511
496
514
477
444
432
487
272
513
499

7.015
6.845
7.023
5.653
5.500
5.069
1.324
1.400
3.647
124
5.768
4.493

675.088
412.397
629.859
390.982
496.623
300.158
83.563
266.074
289.652
352.961
828.225
373.063

36.00 (9/25)

100.00 (34/34)

34

514

7.162

402.769

36.36 (4/11)
36.36 (4/11)

100.00 (34/34)
100.00 (34/34)

34
34

486
509

5.328
4.754

409.022
693.191

PPPI

36.84 (7/19)

100.00 (34/34)

34

101

236

209.348

38.46 (15/39)

100.00 (34/34)

34

514

6.110

339.224

38.77 (19/49)
38.78 (121/312)
40.00 (2/5)

100.00 (34/34)
100.00 (34/34)
100.00 (34/34)

34
34
34

497
514
445

5.282
6.972
2.694

375.254
468.519
539.363

Akronim

PDI
Perjuangan
PKB
GERINDRA
PIKA

Keterwakilan
Perempuan (%)
Pusat

(82/261)
(40/127)
(8/25)
(23/71)
(25/77)
(25/76)
(1/3)
(1/3)
(1/3)
(3/9)
(49/147)
(11/32)

Jumlah Kepengurusan dan Kantor
Provinsi

Jumlah
Keanggotaan

0
31
0

Kabupaten/
Kota
0
449
0

Kecamatan
0
180
0

84
5.557
131

https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol, diakses tanggal 14 April 2019
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25
26
27
1
2
3
4

Partai Swara Rakyat Indonesia
Partai Keadilan Dan Persatuan
Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Republika Nusantara
Partai Pemersatu Bangsa
Partai Reformasi
Partai Nasional Indonesia
Marhaenisme

PARSINDO
PKP
INDONESIA
PSI
RepublikaN
PPB
PR

40.00 (2/5)

100.00 (34/34)

34

423

3.071

202.370

41.37 (12/29)

100.00 (34/34)

34

471

4.930

460.822

66.66 (6/9)
0.00 (0/0)
0.00 (0/3)
0.00 (0/3)

100.00 (34/34)
0.00 (0/34)
91.00 (31/34)
0.00 (0/34)

34
0
31
0

429
0
449
0

3.914
0
180
0

332.172
84
5.557
131

PNIM

28.57 (2/7)

5.00 (2/34)

2

12

0

1.177
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Hal lainnya yang dapat dijadikan bukti betapa tidak simpatiknya masyarakat
terhadap parpol di Indonesia adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia yang
menunjukkan, pada pemilu 2014, hanya 14,3 persen responden yang mengaku
dekat dengan salah satu parpol. Sebaliknya, sebanyak 85,5 persen responden
mengaku tidak dekat dengan parpol manapun dan 0,2 persen tidak menjawab. Jadi,
hampir 90 persen yang swing voters. Dari 14,3 persen responden yang mengaku
dekat dengan parpol, dirinci lagi seberapa dekat mereka. Sebanyak 26 persen
mengaku sangat dekat, 51 persen cukup dekat, 19 persen sedikit dekat dan 4 persen
tidak menjawab. Angka kedekatan publik terhadap parpol itu terus merosot dari
waktu ke waktu karena hasil Survei Lembaga Survei Indonesia dan SMRC
menyimpulkan kedekatan publik dengan parpol di Mei 2011 masih di angka 21
persen. 479
Jika ketidakpercayaan ini berkembang semakin meluas, bukan tidak mungkin
akan berkonsekuensi pada kehancuran sistem demokrasi itu sendiri. Sebagaimana
disinyalir oleh Firman Noor, munculnya kekuatan fasisme di Eropa Barat, jika di
tilik lebih saksama, justru berawal dari kegagalan partai-partai politik dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Alih-alih menjadi sebuah kekuatan kunci
pemerintahan yang didukung rakyat, partai politik menjelang kebangkitan sebuah
rezim fasis dipandang justru sebagai penyebab banyak persoalan yang
memunculkan rasa frustasi rakyat.480 Dampak paling serius atas kinerja negatif
partai adalah potensi munculnya sikap sentimen anti-partai. Sentimen anti partai
merupakan sikap minor warga negara terhadap partai politik menyangkut eksistensi
partai atau perilaku partai. Pada umumnya sentimen anti partai muncul sebagai
proses sosialisasi primer jangka panjang, dan atau respon warga negara terhadap

479

Sandro Gatra, Survei: Kedekatan dengan Parpol Rendah, Politik Uang Tinggi,
https://nasional.kompas.com/read/2013/12/12/1709332/Survei.Kedekatan.dengan.Parpol.Rendah.P
olitik.Uang.Tinggi, diakses tanggal 14 April 2019
480
Firman Noor, Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah
Paradigma Baru Partai Politik, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 4, No. 1, 2007, hlm. 50.
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ketidakpuasan penampilan partai politik dalam pemerintahan, pengelolaan
organisasi partai, dan partai di akar rumput. 481
Untuk mengantisipasi terus merosotnya persepsi negatif dan ketertarikan
masyarakat untuk bergabung menjadi anggota parpol ini telah diantisipasi oleh
pemebntuk UU dengan memberikan kesempatan kepada semua parpol untuk
membentuk Organisasi Sayap Parpol (OSP). Kebijakan ini dimulai sejak
disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 12
huruf j UU Partai Politik (Parpol) menyatakan, “Partai Politik berhak membentuk
dan memiliki organisasi sayap Partai Politik”. Menurut Penjelasan Pasal 12 huruf
j UU No. 2 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Organisasi Sayap Partai Politik
adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai
Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.
Saat ini, hampir semua partai politik di Indonesia telah memiliki sayap parpol.
Pada umumnya, pembentukan OSP terdiri dari segmen kelompok masyarakat
perempuan, pemuda-mahasiswa, dan ulama. Mengapa tiga segmen masyarakat itu
yang kebanyakan menjadi fokus dalam pembentukan OSP? M. Djadijono
memberikan penjelasan sebagai berikut:
Dimasukkannya segmen perempuan sebagai komponen OSP antara lain
karena jumlah mereka sangat banyak. sementara dimasukkannya kalangan
pemuda dan mahasiswa sebagai salah satu segmen OSP selain karena jumlah
mereka cukup besar, juga karena generasi muda dan mahasiswa dipandang
sebagai ''energi baru" dalam ikut serta menggerakkan dan melaksanakan
fungsi-fungsi Parpol. Sebab mereka umumnya memiliki stamina yang lebih
kuat dan beban tanggungan keluarga yang lebih ringan dibandingkan dengan
generasi yang lebih tua. Dengan demikian pemuda dan mahasiswa menempati
posisi yang cukup strategis pula bagi Parpol. Sedangkan dimasukkarmya
481

Menurut Torcal, dkk. terdapat dua bentuk sentimen anti partai: Pertama, anti-partaisme
reaktif yaitu sebuah sikap kritis dari warga negara dalam merespon ketidakpuasan mereka terhadap
kinerja elit dan institusi partai penilaian negatif ini adalah produk dari adanya kontras antara
inkonsistensi antara janji, label ideologi, dan retorika politisi, di satu sisi, dan persepsi warganegara
tentang kinerja aktual dari demokrasi dan elit politik pada sisi yang lain. Kedua, anti-partaisme
kultural yaitu ekspresi ketidak senangan terhadap eksistensi partai politik dalam sebuah negara.
Berbeda dengan anti partaisme reaktif, yang masih mentoleransi kehadiran partai politik tetapi
warganegara kecewa dengan kinerja partai, pada anti partaisme kultural warganegara tidak
menyukai hadirnya partai politik itu sendiri. Sigit Pamungkas, Partai Politik: Teori Dan Praktik di
Indonesia, edisi revisi, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2012, hlm. 225-226
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ulama sebagai salah satu segmen OSP karena mereka memiliki posisi yang
cukup strategis. Para ulama pada umummya memiliki pengikut tradisional,
dan biasanya, pengikut tradisional ini mengikuti saja apa yang dianjurkan
oleh ulamanya. Dengan demikian para ulama diharapkan dapat menjadi
penarik umatnya untuk mendukung Parpol pemilik OSP yang
bersangkutan.482
Tujuan dibentuknya OSP adalah sebagai pelaksana kebijakan Partai dan
umtuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan
Partai, serta untuk memperkuat fungsi dan peran Partai di masyarakat. Hal itu dapat
disimak antara lain pada Anggaran Dasar Partai Golkar dan Partai Demokrasi
Pembaruan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Partai-partai lain-pun tampaknya tidak
jauh berbeda dengan Partai Golkar dan PDP.483
Tulisan ini akan mencoba untuk membahas dan menganalisa faktor-faktor yang
menjadi penyebab menurunnya keanggotaan dan kepercayaan masyarakat terhadap
parpol dan bagaimana peran organisasi sayap parpol dalam mendongkrak
keanggotaan parpol.
B. Perspektif Perbandingan
Penurunan keanggotaan dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik
ternyata bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia tetapi telah menjadi tren
yang mengglobal. Menurut Pippa Norris, di banyak negara demokrasi yang sudah
mapan, ada bukti bahwa keanggotaan partai telah terkikis, hubungan antara pemilih
dan partai lemah, dan ada indikator bahwa partai politik semakin tidak dipercaya
oleh publik.484 Tren ini umum terjadi di semua negara demokrasi utama, terutama
terjadi pada kelompok usia muda. 485 Di beberapa negara, penurunan jumlah anggota
parpol setara dengan 5 persen pemilih, dan dalam kasus-kasus ekstrem,
penurunannya melebihi 10 persen. Singkatnya, penelitian yang tersedia saat ini
482

M. Djadijono, Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai, Analisis CSIS
Vol. XXXVII, No. 2 Tahun 2008, hlm. 210-211
483
Ibid, hlm. 209
484
Pippa Norris, Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal Rules,
Report Commissioned by International IDEA, 2004, hlm. 15
485
Marc Hooghe & Anna Kern, Party Membership and Closeness and the Development of
Trust in Political Institutions, An Analysis of the European Social Survey, 2002-2010, Party Politics
November 27, 2013, hlm. 5
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menyimpulkan terjadinya penurunan yang besar dan konsisten anggota-anggota
partai di seluruh Eropa.486 Penelitian dari Ingrid van Biezen dan Thomas Poguntke
menunjukkan bahwa keanggotaan partai di Eropa telah menurun sejak tahun 1960,
ketika hampir 15 persen pemilih di negara demokrasi Eropa berafiliasi dengan
partai politik. Pada tahun 1980, bagian itu menyusut menjadi 10 persen, dan
kemudian menjadi lima persen pada tahun 2008. Beberapa penurunan terbesar sejak
1980 adalah di Austria dan Negara-negara Nordik di Finlandia, Norwegia, dan
Swedia, di mana keanggotaan partai menurun antara 5 dan 11 poin persentase.487
Sementara itu, Susan Scarrow menemukan bahwa bagian pemilih Australia yang
berasal dari partai-partai politik menurun lebih dari setengah antara tahun 1970-an
dan 1990-an – dari hampir empat persen menjadi 1,5 persen – dan di Selandia Baru
turun hampir 22 persentase dari tahun 1950 ke tahun 1990. 488
Hal yang sama juga terjadi di Inggris. Menurut Andrew Defty, telah terjadi
penurunan jangka panjang dalam keanggotaan partai-partai politik arus utama di
Inggris. Pada pertengahan 1950-an keanggotaan Partai Konservatif berjumlah
sekitar 3 juta sementara Partai Buruh memiliki sekitar 1 juta anggota. Pada saat
pemilihan umum 2015, Partai Konservatif memiliki keanggotaan sekitar 150.000
sementara keanggotaan Partai Buruh berjumlah sekitar 270.000. Beberapa tahun
terakhir telah terlihat peningkatan keanggotaan dari beberapa partai kecil, terutama
UKIP, SNP dan Partai Hijau, tetapi ini belum mengkompensasi penurunan
keseluruhan keanggotaan partai di Inggris. Hanya sekitar 1% dari populasi Inggris
sekarang menjadi anggota partai politik. Meskipun keanggotaan partai telah

486

Sara Persson, The Effects of Party Membership Decline: A Cross-Sectional Examination
of the Implications of Membership Decline on Political Trust in Europe, Bachelor Thesis in Political
Science, Spring 2016, hlm. 7
487
Ingrid van Biezen and Thomas Poguntke, “The Decline of Membership-based Politics”,
Party Politics, volume 20, issue 2, 2014, hlm. 206-208
488
Patrick Liddiard, Are Political Parties in Trouble?, terdapat dalam
https://www.wilsoncenter.org/publication/are-political-parties-trouble#_edn8, diakses tanggal 14
April 2019
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menurun di seluruh Eropa Barat, tetapi saat ini Inggris memiliki tingkat
keanggotaan partai terendah di Eropa.489
Untuk memperkuat data tentang penurunan keanggotaan parpol di berbagai
negara utamanya di negara-negara Eropa. Berikut disajikan data dari Alexander C.
Tan tentang bukti penurunan anggota parpol seperti terlihat dalam tabel berikut:490
Tabel 3: Jumlah Anggota Partai Politik di Enam Negara Eropa

489

Andrew Defty, Fewer and older: Consequences of the decline in party membership in the
UK, terdapat dalam http://www.democraticaudit.com/2015/11/13/fewer-and-older-consequencesof-the-decline-in-party-membership-in-the-uk/, diakses tanggal 14 April 2019
490
Richard S Katz and Peter Mair, eds, Party Organization: A Data Handbook, Sage, London,
1992, sebagaimana dikutip oleh Alexander C. Tan, Party Change and Party Membership Decline:
An Exploratory Analysis, Party Politics, Vol 3, Issue 3, 1997, hlm. 366
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Selain minimnya angka ketertarikan masyarakat di negara-negara demokrasi
yang sudah mapan untuk bergabung menjadi anggota parpol, kepercayaan
merekapun terhadap parpol juga rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil Survei
Eurobarometer yang membandingkan citra partai di seluruh negara anggota Uni
Eropa. Menggunakan data tahun 2004 sebagai contoh, memang ada beberapa
variasi tingkat kepercayaan pada partai di seluruh negara Uni Eropa, tetapi tidak
banyak. Proporsi parpol yang dipercaya berkisar dari yang tertinggi 32 persen di
Denmark hingga 10 persen di Inggris. Tidak ada parpol yang mendapatkan
kepercayaan yang signifikan. Walaupun ada beberapa variasi selama tujuh tahun
terakhir, pola keseluruhannya adalah salah satu konsistensi umum. Dilihat dari segi
lintas negara, pandangan negatif terhadap partai politik adalah fitur (gejala) umum
dari opini publik kontemporer. Para pemilih tidak memiliki kepercayaan pada
partai-partai baik di negara-negara besar atau kecil, di negara dengan ekonomi kuat
atau lemah, di negara dengan sistem pemilihan umum mayoritas (distrik) atau
proporsional, dan karakteristik sistemik lainnya. 491 Adapun informasi lebih rinci
tersaji dalam tabel berikut ini.
Tabel 4: Hasil Survei Eurobarometer tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap
Parpol

491

Russell J. Dalton dan Steven A. Weldon, Op, Cit., hlm. 936
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Berdasarkan data di atas, Russell J. Dalton dan Steven A. Weldon menyimpulkan
bahwa:
In summary, contemporary publics appear to view political parties as
democracy’s necessary evil – needed for running elections and organising
government, but with doubts about how political parties represent their
interests within this process. Moreover, the negative sentiments toward
political parties have spread over the past generation. Whereas academics
and citizens alike once saw political parties as the pillars of democracy,
contemporary publics now see them as unresponsive, untrustworthy, and
unrepresentative. If democracy without parties is unthinkable, many citizens
today are sceptical about how well parties perform this democratic role. 492
Singkatnya, publik kontemporer tampaknya memandang partai-partai politik
sebagai kejahatan demokrasi yang diperlukan - diperlukan untuk mengikuti
pemilihan umum dan mengorganisir pemerintah, tetapi dengan keraguan
tentang bagaimana partai-partai politik mewakili kepentingan mereka dalam
proses ini. Selain itu, sentimen negatif terhadap partai politik telah menyebar
ke generasi sebelumnya. Sementara akademisi dan warga negara pernah
melihat partai politik sebagai pilar demokrasi, publik kontemporer sekarang
melihat partai sebagai tidak responsif, tidak dapat dipercaya, dan tidak
representatif. Jika demokrasi tanpa partai adalah mustahil, banyak warga
negara saat ini skeptis tentang seberapa baik partai melakukan peran
demokratis ini.
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemerosotan Keanggotaan Partai
Politik
Menurut hipotesis Marc Hooghe & Anna Kern, keanggotaan partai dan
perasaan dekat dengan partai politik berkontribusi pada pengembangan
kepercayaan politik, karena hal ini memberikan warga negara kesempatan untuk
mengekspresikan pendapatnya dengan cara yang lebih efektif dan memungkinkan
mereka untuk berhubungan dengan prosedur demokratis secara umum. Oleh karena
itu, fenomena menurunnya jumlah anggota partai politik dan tingkat kedekatan
yang rendah dengan partai politik, merupakan tanda rendahnya tingkat kepercayaan
politik secara umum. Padahal, kepercayaan politik penting, karena berkaitan
dengan kemauan masyarakat dalam memberikan wewenang kepada negara untuk
mengatur bagian yang lebih besar dari pengaturan masyarakat. Kepercayaan politik
juga dapat dilihat sebagai sumber penting dukungan yang luas untuk sistem politik,
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Ibid, hlm. 937
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dan kecenderungan yang menurun dalam kepercayaan politik akan membuat
lembaga pemerintah lebih sulit untuk memerintah secara efektif. 493
Lebih jauh lagi, keanggotaan partai dan identifikasi partai yang telah terkikis
secara dratis menyiratkan bahwa bagi sebagian besar (mayoritas) warga negara,
parpol tidak bisa lagi menjadi alat untuk memungkinkan masyarakat berhubungan
secara efektif dengan sistem politik. Padahal salah satu fungsi penting parpol adalah
menjadi jembatan penghubung (link) antara rakyat dan pemerintah.494
Menurut analisis para ahli seperti Peter Mair misalnya, mensinyalir tiga faktor
penyebab penurunan keanggotaan partai politik, yaitu: 495 Pertama, partai-partai
politik saat ini posisinya sudah lebih “kuat”, karena mereka memiliki lebih banyak
akses ke kekuasaan atau pemerintahan. Struktur partai politik telah berubah dengan
cepat. Sebagaimana disampaikan oleh Katz dan Mair (1995), bahwa partai-partai
politik dengan cepat mengadopsi model kartel di mana tujuan utama partai adalah
untuk

memenangkan

pemilihan

sehingga

memungkinkan

parpol

untuk

mendapatkan akses ke kekuasaan dan sumber daya pemerintah. Pada saat yang
bersamaan parpol mengabaikan peran ideologis mereka atau hubungannya dengan
basis keanggotaan mereka. Dalam partai politik profesional, elite-elite partai yang
jumlahnya sangat kecil menjadi penentu dalam merumuskan taktik dan strategi
kampanye. Proses profesionalisasi ini memiliki konsekuensi penting bagi fungsi
tradisional partai politik dalam sistem politik. Anggota partai semakin dianggap
sebagai fitur usang, karena partai tidak lagi tergantung secara finansial pada
kontribusi anggota. Mempertimbangkan fakta bahwa anggota partai akan
termotivasi secara ideologis, dianggap akan menghalangi preferensi elite partai
untuk memaksimalkan suara dan kekuasaan. Oleh karena itu, peran anggota tidak
lagi banyak diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua jenis kegiatan
partai, atau untuk berkontribusi pada kampanye pemilu yang telah menjadi sangat

493
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profesional yang saat ini berfokus hampir secara eksklusif pada media massa dan
teknologi informasi baru.496
Berbagai literatur menyatakan bahwa partai-partai politik modern memiliki
sedikit kebutuhan untuk keanggotaan massal, yang telah menurun tajam di Eropa
Barat dalam 40-50 tahun terakhir. Kampanye profesional yang dibayar oleh subsidi
publik diduga mengurangi nilai pemilihan tingkat dan jumlah anggota. Karenanya,
sebagian besar partai tampaknya relatif tidak peduli tentang keanggotaan mereka
dan malah lebih fokus untuk menjangkau masyarakat luas melalui teknik kampanye
dan pemasaran profesional. Para ahli telah lama mengidentifikasi proses sosial dan
teknologi yang diduga membuat partai-partai kurang tertarik untuk mendaftarkan
anggota. Inti dari argumen ini adalah substitusi dari anggota dalam kampanye
modern. Menurut Kirchheimer, para pemimpin partai dalam upaya politik pascakelas untuk 'menjaring semua' pemilih. Televisi menjadi arena dominan kompetisi
pemilihan, dalam apa yang dicirikan oleh Wiesendahl sebagai ‘Copernican turn’
dalam kampanye. Sejak tahun 1950-an, yang umumnya dianggap sebagai 'masa
keemasan' keanggotaan massa, McKenzie melihat banyak bukti di Inggris tentang
media baru yang menjadikan fungsi pemilihan anggota tradisional jauh lebih tidak
penting. Jadi, menurut Epstein perkembangan yang dipimpin AS, 10 medialisasi
dan profesionalisasi politik Eropa Barat pada periode pasca-perang dikatakan telah
menyebabkan

penurunan

peringkat

umum

dari

organisasi

keanggotaan

konvensional, sehingga memunculkan partai yang padat modal untuk menjaring
semua pihak (mendapatkan suara sebanyak-banyaknya).497
Kedua, salah satu fungsi penting keberadaan anggota parpol adalah untuk
menjadi sumber pendapatan bagi parpol melalui iuran anggota. Oleh karena itu,
menurut Andrew Defty, The most obvious consequence of declining membership is
that parties have faced a decline in revenue from membership fees (Konsekuensi
paling jelas dari menurunnya keanggotaan adalah bahwa partai politik telah
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menghadapi penurunan pendapatan dari biaya keanggotaan).498 Saat ini, sebagian
besar parpol di Eropa telah memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya.
Partai-partai di semua negara Eropa telah melaporkan pertumbuhan substansial
dalam pendapatan partai dalam bentuk riil selama dua dekade terakhir. Jadi, partaipartai di Denmark, misalnya, meskipun telah kehilangan sebagian besar
keanggotaan mereka, sekarang menghasilkan 50 persen lebih banyak pendapatan
daripada 20 tahun yang lalu; di Irlandia, pendapatan partai meningkat lebih dari dua
kali lipat pada periode yang sama; di Austria, jumlahnya meningkat hampir empat
kali lipat. Bahkan di Belanda, di mana keuangan partai selalu luar biasa 'sederhana',
partai-partai sekarang 40 persen lebih kaya secara riil daripada 20 tahun yang lalu.
Ketiga, bukti meningkatnya sumber daya partai juga dapat dilihat dalam hal
meningkatnya jumlah staf dan personil partai. Dengan demikian, hampir tanpa
pengecualian, partai sekarang memiliki staf yang jauh lebih baik daripada 20 tahun
yang lalu, dengan jumlah birokrat partai profesional meningkat lebih dari dua kali
lipat di Denmark, misalnya, lebih dari tiga kali lipat di Jerman, dan lebih dari empat
kali lipat, di Irlandia. Akhirnya, partai-partai telah mendapatkan akses yang
meningkat ke sumber daya perlindungan, yang menawarkan sumber kekuatan lain.
Di luar ketiga faktor di atas, fenomena penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power) dan perilaku koruptif parpol juga telah mempengaruhi minat seseorang
untuk bergabung dengan parpol. Hasil survey Global Corruption Barometer 2004
yang menanyakan kepada publik di 62 negara tentang seberapa besar korupsi
mempengaruhi berbagai institusi politik dan sosial, partai-partai politik adalah
lembaga yang paling sering dikutip untuk masalah korupsi mereka. Dari 17 dari 20
demokrasi Barat yang termasuk dalam proyek ini, partai-partai politik dinilai
sebagai institusi yang paling terpengaruh oleh korupsi. 499
Selain itu, terjadinya pergeseran atau perubahan fungsi parpol. Secara
tradisional, partai politik berfungsi sebagai salah satu jembatan utama yang
menghubungkan antara warga negara dan negara. Partai politik mensosialisasikan
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warga negara ke dalam politik, mereka menggabungkan preferensi dan
menyediakan mekanisme untuk identifikasi dengan sistem politik dan peran yang
dapat dimainkan warga dalam sistem itu. Partai-partai politik juga berfungsi sebagai
mekanisme hubungan ideologis, yang memungkinkan warga negara untuk
mengidentifikasi isu-isu kebijakan yang relevan dan posisi mereka dalam isu-isu
tersebut. Dengan menawarkan serangkaian solusi kebijakan yang diilhami secara
ideologis dan pokok-pokok agenda politik, partai membangun debat politik,
menjadikannya lebih mudah bagi setiap warga negara untuk memahami politik.
Oleh karena itu, secara tegas dinyatakan bahwa partai-partai politik secara efektif
"mengatur demokrasi". Namun, saat ini semakin banyak fungsi partai politik telah
berubah karena penekanan telah bergeser dari partai sebagai gerakan politik yang
diilhami secara ideologis dan organisasi anggota, menuju 'partai untuk
pemerintahan’ (‘the party in office’'). Profesionalisasi politik partai ini menyiratkan
bahwa mekanisme keterkaitan penting yang tersedia bagi warga negara telah
melemah. 500
Sebab lainnya, memudarnya identifikasi warga dengan parpol tertentu juga
dipengaruhi oleh sistem kepartaian. Identifikasi warga dengan parpol tertentu
menjadi lebih sulit dalam sistem multipartai (karena banyaknya pilihan parpol)
dibandingkan dengan dwi partai. Hal ini disampaikan oleh Rosema, bahwa:501
In two-party systems, like the United States, the concept of party identity is
routinely used, as it is assumed that citizens have a stable preference for one
of the two main political parties. In multiparty systems, on the other hand,
this kind of preference is less clearly defined and citizens can even hold
different preferences simultaneously.
Dalam sistem dua partai, seperti Amerika Serikat, konsep identitas partai
secara rutin digunakan, karena diasumsikan bahwa warga negara memiliki
preferensi yang stabil untuk salah satu dari dua partai politik utama. Di sistem
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multipartai, di sisi lain, jenis preferensi ini kurang jelas dan warga negara
bahkan dapat memiliki preferensi yang berbeda secara bersamaan.
Pendapat lainnya menyatakan bahwa keberpihakan seseorang terhadap parpol
menurun karena warga memperoleh lebih banyak keterampilan politik sementara
pada saat yang sama, media massa telah banyak tersedia sehingga menurunkan
biaya informasi. Sebagai akibatnya warga negara menjadi semakin lebih mampu
mengarahkan diri mereka sendiri dalam lanskap politik yang kompleks tanpa
bergantung pada ikatan partisan. Menurut teori mobilisasi kognitif ini, kenaikan
tingkat pendidikan dan penyebaran media massa membuat keterikatan partai
semakin usang. Mengikuti teori ini, terdapat hubungan langsung antara kenaikan
tingkat pendidikan dan penyebaran media massa di satu sisi, dan identifikasi partai
di sisi lain. 502
Namun demikian, tidak semua pakar setuju dengan klaim bahwa proses
mobilisasi kognitif secara langsung memengaruhi keterikatan partisan. Para ahli
seperti Bardi, Bartolini, Trechsel, van Biezen dan Poguntke mengklaim bahwa
keberpihakan telah terkikis karena, meningkatnya tingkat pendidikan menyebabkan
perubahan stratifikasi sosial masyarakat yang pada gilirannya melemahkan ikatan
partisan. Argumennya adalah bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan,
hubungan istimewa antara kelompok-kelompok tradisional warga negara (misalnya
pekerja atau jemaah gereja) dan parpol terkait melemah. Proses ini menyebabkan
kaburnya perbedaan kelas dan munculnya perpecahan post-materialis. Ketika
warga kurang mengenal kelompok-kelompok tradisional ini dan ketika sistem nilai
baru muncul, keberpihakan semakin berkurang. Argumen ini dikonfirmasi oleh
Arzheimer yang menunjukkan bahwa penurunan keberpihakan terhadap paprol di
Jerman terutama disebabkan oleh melemahnya ikatan sosial tradisional. Dalam dua
dasawarsa pertama Republik Federal Jerman, para pemilihnya sebagian besar
diidentifikasikan dengan dua partai besar: Para jemaah gereja sebagian besar
diidentifikasi dengan Partai Kristen Demokrat (CDU / CSU), pekerja kerah biru
502

Anna Kern, Partisanship and Satisfaction with Democracy: A Longitudinal Analysis of
the Linkage between Citizens and the State, Paper, prepared for the ECPR General Conference –
University of Glasgow – 3-6 September 2014, hlm. 5

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

377

(blue-collar workers) – merupakan tipe pekerja yang tidak mempunyai
keterampilan khusus – mewakili pemilih umum untuk Partai Sosial Demokrat
(SPD). Identifikasi partai dengan demikian berevolusi terutama di sepanjang kelas
dan agama, dua perpecahan paling penting dalam masyarakat Jerman selama
periode itu.503
Faktor kunci lain yang secara umum dianggap telah merusak kebutuhan akan
banyaknya keanggotaan parpol adalah pengenalan subsidi publik. Dengan
perbedaan yang semakin besar antara dana sumbangan anggota parpol dengan
pengeluaran partai,

subsidi

negara

diperkenalkan pada

1950-an untuk

mempertahankan kegiatan partai-partai di luar parlemen. Negara-negara Amerika
Latin (Kosta Rika 1954, Argentina 1955) memelopori praktik ini, sementara Jerman
Barat, pada tahun 1959, adalah yang pertama di Eropa Barat.504 Sejak saat itu,
berbagai subsidi publik telah dilembagakan di seluruh dunia. Selanjutnya, Ponce
dan Scarrow mencatat bahwa sumbangan individu membentuk sumber dana yang
kurang dimanfaatkan untuk partai.505 Karena perubahan-perubahan ini, biaya
keanggotaan massal sekarang dikatakan lebih besar daripada manfaatnya. Anggota
direkrut melalui insentif non-material dan material, misalnya kesempatan untuk
mempengaruhi kebijakan partai.506 Singkatnya, partai-partai telah kehilangan minat
dalam keanggotaan massal, karena sumber daya pemilu yang baru secara bertahap
telah menggantikannya.
D. Peran Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dalam Meningkatkan
Keanggotaan Parpol di Indonesia
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Salah satu peran penting Partai adalah mempertahankan sistem politik yang
sah dan demokratis. Lebih jauh, fungsi utama partai adalah untuk membangun dan
menegakkan hubungan yang representatif antara negara dan masyarakat. Dalam
konteks ini, anggota partai politik telah bertindak sebagai sumber informasi penting
mengenai kebutuhan masyarakat sehingga menambahkan input dalam proses
kebijakan, membantu dalam pembentukan program partai. Selain itu, anggota partai
juga berfungsi sebagai perekat masyarakat di akar rumput ke elit partai. Selain itu,
basis keanggotaan telah menjadi sumber rekrutmen untuk perwakilan partai. 507
Oleh sebab itu, mayoritas masyarakat setuju dan mengakui akan peran dan
fungsi penting anggota partai. Kenyataannya, yang terjadi justru adalah penurunan
jumlah anggota parpol secara terus-menerus dan ekstensif dalam beberapa dekade
terakhir. Tren penurunan ditemukan di hampir semua negara demokrasi mapan
maupun baru. Secara bersamaan, identifikasi partai serta tingkat kepercayaan
terhadap partai juga melemah. Selain itu, jumlah pemilih dalam pemilu telah
menurun di banyak negara Eropa yang menunjukkan sinyal volatilitas (pemilih
yang tidak loyal). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan gap (keterasingan)
antara warga negara dan ranah politik. Tren penurunan ini pasti memiliki implikasi
bagi partai-partai, serta hubungan antara negara dan masyarakat karena partai
politik berfungsi menyediakan mekanisme keterkaitan struktural antara warga
negara dan sistem politik. Karena itu, Whiteley secara tegas menyatakan bahwa,
penurunan keanggotaan parpol dapat mengarah pada hasil negatif bagi stabilitas
rezim demokratis. 508
Salah satu fungsi yang sering ditekankan untuk anggota partai adalah bahwa
keberpihakan politik memungkinkan warga untuk memahami kompleksitas politik.
Lebih jauh, seberapa banyak catatan tentang jumlah partisan dan anggota politik
dapat digunakan sebagai tanda untuk mengungkapkan tingkat kepercayaan yang
lebih tinggi terhadap partai dan sistem politik. Sederhananya, partai politik
mengintegrasikan anggota ke dalam sistem, yang dimanifestasikan melalui tingkat
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dukungan yang lebih tinggi. Sementara partai berfungsi sebagai penghubung antara
masyarakat dan negara, anggota bekerja sebagai mekanisme untuk fungsi-fungsi ini
karena mereka berkontribusi pada legitimasi partai dan sistem. Namun, ketika
anggota partai dan pengidentifikasian masyarakat terhadap parpol telah menurun,
itu maknanya kekecewaan warga terhadap politik telah tumbuh.509
Keberpihakan (sikap partisan seseorang terhadap parpol) dibentuk untuk
memungkinkan warga memperbaiki dan mengembangkan pandangan politik
sebagai modal penting dalam rangka menghasilkan kesadaran politik yang
diperlukan untuk mengatasi dan merespons sistem politik. Kesadaran politik yang
tinggi dari warga negara adalah bagian penting dari demokrasi perwakilan, karena
akan memperkuat kapasitas bagi warga negara dalam merespon dinamika politik
dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan
menciptakan sistem politik yang responsif. Harus disadari bahwa, sistem politik
yang responsif adalah bagian penting dari proses demokrasi yang keberadaannya
sangat bergantung pada kesadarn warga negara. Dengan demikian, keberadaan para
aktor partisan menjadi penting dalam menegakkan cita-cita demokrasi.
Sejauh ini, para partisan dan anggota partai diperlukan untuk menghasilkan
kepercayaan dan memungkinkan terciptanya legitimasi sistem. Fungsi anggota dan
para partisan parpol sebagai “penghasil kepercayaan” akan membuat segala
aktifitas politik akan lebih dapat diterima. Oleh karena itu, ketika tingkat
keanggotaan turun, persepsi masyarakat tentang partai juga akan turun.
Kepercayaan dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan paling dasar yang
melampaui evaluasi pemerintah yang berkuasa. Tentu saja, kepercayaan adalah
ukuran persepsi sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, tingkat
dukungan yang tinggi dapat dianggap sebagai indikasi keberhasilan negara dalam
mengelola masyarakat. Oleh karena itu, jika anggota partai berfungsi sebagai
“sumber kepercayaan”, dan merupakan mekanisme bagi partai sebagai penghubung
politik, basis keanggotaan yang besar mencerminkan kepercayaan sosial yang lebih
tinggi terhadap partai, sistem kepartaian serta kapabilitas penyelenggara negara.
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Sebaliknya, basis keanggotaan yang menurun dan lemah adalah tercermin dari
rendahnya tingkat kepercayaan dan dukungan bagi partai, sistem kepartaian dan
terhadap kemampuan negara.510
Selain itu, keberadaan para partisan dan anggota partai juga akan memiliki
efek simbolis bagi partai. Sebagaimana disampaikan oleh Scarrow & Gezgor,
bahwa:511
“…Party members often play a role in establishing the party ‘brand’. One of
the ways that parties may profit from their memberships results from the
legitimacy members can provide: members have a symbolic role in the chain
of representation. Party membership can boost a party’s perceived
authenticity by visibly symbolizing its support in the community- showing that
it is not just an organization by and for elites.”
"... Anggota partai sering memainkan peran dalam membangun 'brand' partai.
Salah satu cara parpol untuk dapat mengambil untung dari keanggotaan
mereka adalah dari anggota yang sah yang dapat disediakan oleh anggota:
anggota parpol memiliki peran simbolis dalam rantai perwakilan.
Keanggotaan partai dapat meningkatkan persepsi keaslian sebuah partai
dengan secara nyata melambangkan dukungannya di masyarakat – sehingga
menunjukkan bahwa partai bukan hanya sebuah organisasi oleh dan untuk
elit.
Hal senada juga disampaikan oleh Sara Persson bahwa keberadaan anggota
parpol memiliki nilai promosi bagi parpol itu sendiri. Selain itu, mereka juga
mengakumulasi ikatan masyarakat yang mempengaruhi persepsi warga secara
umum. Dengan kata lain, semua anggota partai berfungsi sebagai komunikator
umum untuk parpol. Karena itu, kehilangan anggota yang sangat besar, akan
menyebabkan partai-partai kehilangan komunikator politik yang penting sehingga
hubungan baik warga negara dengan partai-partai akan hilang atau setidaknya
memudar. Dengan demikian, masyarakat akan kehilangan aktor yang berfungsi
meningkatkan persepsi masyarakat tentang politik. Ketika partai-partai telah
kehilangan promotor partai, semua partai akan kehilangan legitimasi politik, yang
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hal ini juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang sistem politik
secara keseluruhan.512
Kesimpulannya, baik langsung maupun tidak langsung, fungsi anggota parpol
sangat bernilai bagi partai serta sistem politik secara umum. Nilai langsungnya
adalah, sebagai anggota menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada
parpol dan sistem daripada non-anggota. Nilai yang tidak langsung, keberadaan
anggota parpol adalah penting untuk mekanisme partai sebagai penghubung antara
negara dan masyarakat. Melalui hubungan yang kuat dengan masyarakat, politik
menjadi saling mempertalikan, meningkatkan legitimasi bagi institusi negara. 513
Selain itu, ketika partisan politik berkembang meningkatkan keterampilan politik
warga negara, mereka menjadi sadar politik. Hal ini tentu akan mengarah pada
kemampuan yang lebih tinggi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, membuat
sistem politik lebih responsif. 514
Melihat begitu penting peran dan fungsi keanggotaan partai, maka parpol
harus selalu mengusahakan agar tidak terjadi penurunan keanggotaan yang bersifat
masih dan dalam skala yang besar dari waktu ke waktu. Salah satu usaha yang dapat
dilakukan untuk mencegah penurunan keanggotaan partai dan sekaligus untuk
menaikkan ketertarikan warga negara ikut ikut bergabung menjadi anggota partai
adalah dengan cara memaksimalkan peran dan fungsi organisasi sayap parpol. Hal
ini sesuai dengan tujuan utama pembentukan OSP itu sendiri yaitu antara lain
dimaksudkan sebagai sumber kader dan pelaksana kebijakan Parpol serta penguat
basis Parpol di tengah masyarakat yang saat ini cenderungg kehilangan
kepercayaan terhadap Parpol.
Harapan bahwa dengan OSP, minat masyarakat untuk bergabung dengan
parpol akan semakin tinggi karena OSP memiliki citra yang lebih baik di mata
publik dibandingkan parpol induk organisasinya antara lain karena OSP belum
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tercemari oleh praktek-praktek politik kotor sebagaimana telah menimpa sementara
kalangan elit Parpol di DPR seperti kasus suap, pelecehan seksual serta sering
membolos pada rapat-rapat DPR. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan
masyarakat kepada Parpol.
Sayangnya, kinerja organisasi sayap (underbow) partai politik sejauh ini
relatif tumpul dan sekadar menjadi pajangan tanpa peta kerja yang jelas. Underbow
partai hanya dijadikan alat untuk memberi wadah jabatan bagi segelintir elit partai
sehingga kinerjanya hampir tidak ada yang menyentuh rakyat dan hanya
menjalankan program-program pragmatis untuk mendapatkan jabatan dan
kekayaan.515 Selain itu, menurut M. Djadijono posisi penting dan sentral OSP
sebagai sarana untuk seluas-luasnya menarik minat orang menjadi simpatisan
dan/atau anggota parpol masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah
adanya ketidakjelasan pola dan tata hubungan antara OSP dengan partai politik
induknya. Ketidakjelasan pola dan tata hubungan dimasksud meliputi: (1)
Kedudukan dan fungsi OSP bagi Parpol pemiliknya; (2) Hak-hak dan kewajiban
Parpol terhadap Pengurus, kader dan anggota OSP; (3) Kejelasan tentang hak-hak
dan kewajiban OSP terhadap Parpol induknya; (4) Kejelasan tentang hak-hak OSP
dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Parpol; dan (5)
Kejelasan tentang hak-hak dan kewajiban Pengurus, kader dan anggota OSP dalam
proses rekrutmen kepengurusan Parpol induknya maupun dalam proses rekrutmen
jabatan-jabatan publik yang menjadi kewenangan Parpol induknya. 516 Oleh sebab
itu, beberapa ketidakjelasan relasi antara OSP dan Parpol induknya tersebut perlu
diatur secara lebih jelas dalam masing-masing AD/ART Parpol, atau bahkan bila
dirasa penting dan perlu, pengaturannya melalui UU Partai Politik.
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F. Penutup
Partai politik adalah wadah bagi masyarakat dalam memperjuangkan
kepentingan politiknya. Oleh karenanya, keanggotaan menjadi hal fundamental
dalam parpol. Banyak studi telah menunjukkan arti penting anggota parpol, yaitu
sebagai “penghasil kepercayaan” yang memungkinkan terciptanya legitimasi
sistem politik, memberikan nilai promosi bagi parpol, mengembangkan pandangan
politik warga masyarakat sebagai modal penting dalam rangka menghasilkan
kesadaran politik, membangun tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi
terhadap partai dan sistem politik, dan lain sebagainya.
Ironinya, minat warga negara untuk menjadi partisan dan anggota parpol
mengalami

penurunan

dari

tahun

ke

tahun

yang

kondisinya

sangat

mengkawatirkan. Padahal, salah satu implikasi dari penurunan keanggotaan ini
menjadi tanda bahwa ada kemerosotan kepecayaan pada parpol dan sistem politik
secara umum. Oleh sebab itu, parpol perlu memikirkan startegi baru untuk menarik
minat masyarakat agar kembali antusias berpartisipasi dalam kegiatan politik
khususnya menjadi anggota parpol sehingga demokrasi akan berjalan dengan baik.
Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh parpol untuk meningkatkan
kembali ketertarikan masyarakat pada parpol adalah melalui wadah organisasi
sayap parpol (OSP) yang keberadaannya secara hukum telah diakui dalam UU
Partai Politik.
Daftar Pustaka
Buku
H.E. Alexander (ed.), 1989, Comparative Political Finance in the 1980s,
Cambridge University Press, Cambridge.
Klaus von Beyme, 1985, Political Parties in Western Democracies, Gower,
Aldershot.
Pippa Norris, Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal
Rules, Report Commissioned by International IDEA, 2004.
Richard S. Katz, 1980, A Theory of Parties and Electoral System, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore.
Samuel J. Eldersveld and Hanes Walton, Jr., Political Parties in American Society,
Second Edition, Boston, New York.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

384

Sigit Pamungkas, 2012, Partai Politik: Teori Dan Praktik di Indonesia, edisi revisi,
Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.
Jurnal
A.F. Ponce and S.E. Scarrow, ‘Who Gives? Partisan Donations in Europe’, West
European Politics, volume 34, issue 5, 2011.
Alexander C. Tan, Party Change and Party Membership Decline: An Exploratory
Analysis, Party Politics, Vol 3, Issue 3, 1997.
Christopher J. Anderson and Aida Just,”Legitimacy From Above: The Partisan
Foundations of Support for the Political System in Democracies”. European
Political Science Review, volume 5, issue 3, 2013.
Firman Noor, Kegagalan Partai Politik Menarik Simpati Rakyat: Urgensi Sebuah
Paradigma Baru Partai Politik, Jurnal Penelitian Politik, Vol 4, No 1, 2007.
Hilmar Langhelle Mjelde, How and Why Parties Respond to Membership Decline:
The Case of the SPD and the CDU, German Politics, Volume 22, Issue 3,
2013.
Ingrid van Biezen and Thomas Poguntke, The Decline of Membership-based
Politics, Party Politics, volume 20, issue 2, 2014.
Ingrid van Biezen, The Place of Parties in Contemporary Democracies, West
European Politics, volume 26, issue 3, 2003.
Jonathan White and Lea YPI. “On Partisan Political Justification”. American
Political Science Review, volume 105, issue 2, 2011.
M. Djadijono, Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai,
Analisis CSIS Vol. XXXVII, No. 2 Tahun 2008.
Marc Hooghe & Anna Kern, Party Membership and Closeness and the
Development of Trust in Political Institutions, An Analysis of the European
Social Survey, 2002-2010, Party Politics November 27, 2013.
Peter Mair, Political Parties, Popular Legitimacy and Public Privilege, West
European Politics, volume 18, issue 3, 1995.
Russell J. Dalton and Steven A. Weldon, Public Images of Political Parties: A
Necessary Evil?, West European Politics, Vol. 28, No. 5, 931 – 951,
November 2005.
Sara Persson, The Effects of Party Membership Decline: A cross-Sectional
Examination of the Implications of Membership Decline on Political Trust in
Europe, Bachelor Thesis in Political Science, Spring 2016.
Susan E. Scarrow and Burcu Gezgor, Declining Memberships, Changing
Members? European Political Party Members in A New Era. Party Politics,
volume 16, issue 6, 2010.
Makalah, Website dan Media Massa
Anna Kern, Partisanship and Satisfaction with Democracy: A Longitudinal
Analysis of the Linkage between Citizens and the State, Paper, prepared for
the ECPR General Conference – University of Glasgow – 3-6 September
2014.
Djayadi Hanan, Parpol dan Persepsi Publik, Kompas, Sabtu, 11 April 2015.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

385

Jumlah
Pemilih
Pemilu
2019
Bertambah
Jadi
192.866.254",
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/08/21501411/jumlah-pemilihpemilu-2019-bertambah-jadi-192866254., diakses tanggal 14 April 2019
https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol, diakses tanggal 14 April
2019
Sandro Gatra, Survei: Kedekatan dengan Parpol Rendah, Politik Uang Tinggi,
https://nasional.kompas.com/read/2013/12/12/1709332/Survei.Kedekatan.de
ngan.Parpol.Rendah.Politik.Uang.Tinggi, diakses tanggal 14 April 2019
Patrick Liddiard, Are Political Parties in Trouble?, terdapat dalam
https://www.wilsoncenter.org/publication/are-political-partiestrouble#_edn8, diakses tanggal 14 April 2019
Andrew Defty, Fewer and older: Consequences of the decline in party membership
in
the
UK,
terdapat
dalam
http://www.democraticaudit.com/2015/11/13/fewer-and-olderconsequences-of-the-decline-in-party-membership-in-the-uk/,
diakses
tanggal 14 April 2019.
Underbow
partai
masih
tumpul,
terdapat
dalam
https://nasional.sindonews.com/read/583640/12/underbow-partai-masihtumpul-1330391180, diakses tanggal 14 April 2019

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

386

PERAN KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI) SEBAGAI BASIS KADERISASI PARTAI KEADILAN SOSIAL
DALAM MENJALANKAN MESIN POLITIKNYA
(Sebuah Tinjauan Idiologis)
Disusun Oleh:
Muhammad Zainul Arifin, SH. MH517
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang)

ABSTRAK
Dalam perjalanannya KAMMI menjadi bagian penting bagi regenerasi
di Tubuh partai Keadilan Sejahtera. Salah satu point penting adalah
bahwa sistem kaderisasi partai diawali dari si kader mahasiswa duduk
dibangku kuliah. Bayangkan betapa lezatnya PKS mendapatkan kader
militan, dan berdaya juang tinggi yang digodok dalam kaderisasi di
tubuh KAMMI yang pada akhirnya setelah tamat kuliah mereka secara
sukarela dan langsung akan masuk kedalam PKS. Meskipun tidak
semua kader KAMMI masuk ditubuh PKS. Namun gagasan, sistem
pembinaan, pola rekrutmen yang berjalan sedemikian halus dan
baiknya sehingga mengarahkan mahasiswa selain menuju kearah yang
lebih sholeh/hah. Mereka juga dapat bergabung dalam garis partai
PKS. Paper ini tidak ada nada tendensius atau sentimentil terhadap
KAMMI ataupun PKS. Hanya melihat dari sudut yang berbeda tentang
garis idiologi di KAMMI, PKS, atau Ikhwanul Muslimin yang ada di
mesir.
Kata Kunci: KAMMI, Kaderisasi PKS, Mesin Politik
A. Pendahuluan
Salah satu hal penting dalam reorganisasi partai politik adalah adanya
kader baru yang menggantikan kader lama untuk duduk di parpol tersebut. Salah
satu hal mendasar lain bahwa partai harus punya mesin politik untuk menunjang
517
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pergerakan mereka termasuk kelompok akar ranting yang siap mendukung perintah
partai. Sehingga jenjang kepartaian dari tingkat atas hingga tingkat bawah sesuai
dengan arah dan garis parpol tersebut.
Ideologi partai dapat digolongkan dalam dua kerangka besar yakni,
nasionalisme (demokrat) dan agamis, keduanya tentu saja dapat menarik suara
rakyatnya yang juga masing-masing mengusung kedua aliran tersebut, namun yang
muncul sebagai pemenang tentu saja partai yang ideologinya dapat merangkul
mayoritas warga negaranya.(Haya, 2014)
KAMMI, yang didirikan di Malang pada 29 Maret 1998 ini, merupakan
jantungnya PKS. KAMMI adalah embrio PKS dan sekaligus wadah pencetak
kader-kader PKS. Dari hubungan seperti itu, tak terhindarkan anggapan bahwa
garis politik dan ideologi PKS dengan sendirinya merupakan garis politiknya
KAMMI. Bagaimana PKS memandang hubungan Islam dan Negara, terefleksi
dalam pandangan KAMMI juga. Demikian pula, ketika KAMMI melakukan aksiaksi politik yang konkret, hal itu dibaca sebagai bagian dari proyek politik PKS.
Ketika KAMMI menolak kebijakan pemerintah yang memangkas subsidi BBM,
maka hampir dipastikan itu merupakan turunan dari kebijakan PKS. Independensi
gerakan adalah barang langka buat KAMMI. (Linggar Kharisma Suseno, 2012)
Tetapi, pandangan umum yang sudah dianggap sebagai kebenaran ini,
tidak sepenuhnya benar. Sebuah penelusuran yang lebih detil menunjukkan bahwa
KAMMI bukanlah sebuah organisasi yang monolitik. Walaupun terbilang kecil,
dalam tubuh KAMMI kini muncul sebuah gerakan pembaruan yang menyebut
dirinya KAMMI Kultural, yang mencoba membawa pesan-pesan yang berbeda
dengan anggapan umum selama ini terhadap KAMMI: tentang independensi
KAMMI dari PKS, tentang kebebasan akademik, dan soal pluralisme dan
toleransi.(Syauqi Hafiz, 2015)
Sebenarnya beberapa organisasi kampus lainnya dapat juga dianggap
sebagai alat politik parpol tertentu. Terkait organisasi kampus lainnya akan dibahas
di lain kesempatan. Argumen pertama. Anggapan politik praktis mencemari politik
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kampus merupakan anggapan rapuh. Partai politik dilarang menampakkan
wujudnya di organisasi kampus demi menjaga kerukunan dan independensi dari
dunia politik praktis. Tapi yang terjadi saat ini adalah organisasi kampus memiliki
afiliasi dengan golongan tertentu. Atau parpol tertentu. Afiliasi ini adalah hal yang
sah. Dan sah sah saja jika organisasi2 ini mengadopsi ideologi parpol tersebut.
Saat ini masih sangat menarik untuk membahas mengenai gerakan partaipartai yang berideologi keagamaan khususnya Islam. Di beberapa negara ada
beberapa partai yang mampu eksis dan menjadi tranding bagi sebuah berita besar.
Ada AL-Ikhwanul al-Muslimun di Mesir dengan gerakan aktivis Islamisnya Adalet
ve Kalkinma Partisi kemunculan partai AKP sebagai aktor yang patut
diperhitungkan dalam proses demokratisasi Turki bukanlah suatu kebetulan yang
tiba-tiba. Ia dipengaruhi oleh beragam ancaman, baik dari internal maupun ekternal
serta budaya politik yang tertanam begitu kuat di masa lalu namun, ia mampu
menjadi tingkat teratas dalam tiga periode pemilihan umum Turki. Di usianya yang
masih sangat muda mampu memenangkan kursi presiden bagi Abdullah Gul dan
Recep Tayyib Erdogan sebagai perdana menterinya pada pemilu dan menguasai
mayoritas kursi di parlemen pada pemilu 2007. (Haya, 2014)
Pada awal kemunculannya, partai ini membawa nama Partai Keadilan dan
menambahkan kesejahteraan sebagai suatu efek berjalannya sistem yang adil pada
akhir pemilu 2004. Keberhasilan elektoral ini telah memberikan saham kekuasaan
bagi partai tersebut lebih cepat dari apa yang diharapkan oleh pemimpinpemimpinnya dan lalu membuat PKS sebagai pemain serius dalam panggung
politik nasional.
Walaupun terkadang tersamar maupun sengaja disamarkan bahwa ada
adopsi PKS terhadap partai Islam di negara lainnya ada beberapa selentingan
mengenai kemiripan ideologi politik ini, Yusuf al-Qaraḍawi pernah mengatakan
bahwa PK terdahulu merupakan kepanjangan tangan Ikhwanul Muslimin di
Indonesia yang mengisyaratkan hubungan yang subordinat. Namun, ini ditangkis
sebagai pernyataan yang berlebihan sebab tidak ada bukti jika Ikhwan Mesir
mengontrol PKS, tetapi ada indikasi bahwa PKS ikut serta secara teratur dalam
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pertemuan internasional antara Ikhwan Mesir senior dan perwakilan gerakan partai
yang diilhami oleh Ikhwan.
Dari uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk membuat kajian
tentang Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia sebagai basis
kaderisasi Partai Keadilan Sosial dalam menjalankan mesin politiknya?
B. PEMBAHASAN
Dalam perspektif sejarah Indonesia, patisipasi mahasiswa bukanlah hal
yang baru dan asing. Setidaknya dapat kita lihat dari berbagai peristiwa yang terjadi
dalam peristiwa-peristiwa politik

mahasiswa

terhadap kekuasaaan yang

berlangsung dari rezim ke rezim yang pernah berkuasa di Indonesia. Dari peristiwaperistiwa tersebut dalam dapat diketahui bagaimana heroiknya kisah-kisah
mahasiswa yang menentang kebijakan-kebijakan Soekarno pada waktu itu (1966)
yang dirasakan akan merugikan dan berpengaruh buruk terhadap masyarakat.
Bersama ABRI dan umat Islam, mahasiswa bekerja sama menumpas Partai
Komunis Indonesia (G 30 / S PKI) yang ketika itu pada puncaknya benar-benar
mengkhianati Indonesia.
Kemudian peristiwa MALARI (15 Januari) 1974 yaitu unjuk rasa besarbesaran menentang kedatangan perdana menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Pada
waktu itu mahasiswa menilai bahwa pengaruh Jepang di bidang ekonomi perlu
dibatasi karena jika terlalu bergantung terlalu berlebihan kepada modal asing akan
merusak ekonomi Negara secara bersamaan dalam jangka panjang dan adanya
peran para elit politik yang bertarung. Sayangnya dalam aksi itu massa dan
mahasiswa yang terkonsentrasi di sepanjang Salemba hingga Kramat disusupi para
propokator, oknum, dan preman. Sehingga terjadi tindakan-tindakan vandalistis
dengan merusak segala sesuatu yang dianggap merepresentasikan dominasi Jepang,
akibatnya aksi ini menjadi konsiderasi buruk bagi gerakan mahasiswa.
Ditambah lagi dengan adanya aktifitas gerakan protes mahasiswa yang
dilakukan sepanjang 1977-1978, aktifis mahasiswa pada saat ini justru lebih berani
lagi dibanding sebelumnya, yaitu menuntut mundur Soeharto dari jabatannya
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sebagai Presiden, dan ini adalah gerakan pertama mahasiswa pada masa
pemerintahan Soeharto yang berani menuntut mundur seorang Presiden Republik
Indonesia. Sikap protes itu pun dijawab oleh pemerintah dengan pendudukan
kampus oleh pasukan militer, sehingga para tokoh mahasiswa ditangkapi dan
diadili, Karena pemerintah begitu khawatir dengan potensi kritik mahasiswa, maka
pemerintah pun secara sepihak menilai dan menuduh mahasiswa telah bermain
politik praktis di kampus karena itu pemerintah merasa perlu untuk memberi
“hadiah” atas “prestasi” mahasiswa berupa SK Menteri P dan K RI No. 0156/U/78
tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) oleh Badan Koordinasi Kamps
(BKK). Ternyata cara ini berhasil membuat mahasiswa menjadi vakum dan lebih
sibuk mengejar kemajuan pribadi, children of pragmatism (working oriented).
Konsep-konsep mendasar yang menjadi latar belakang hubungan dan
relasi antara mahasiswa, ketidakadilan, Islam dan masjid, merupakan tema sentral
yang kita butuhkan dalam memahami mengapa organisasi pergerakan mahasiswa
seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia muncul. Dalam keterkaitan
inilah, akan ditemukan suatu kerangka penjelasan yang akan digunakan dan dapat
memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas sehigga mudah dipahami oleh
orang-orang yang membacanya. Karena ketika itulah Islam mucul dalam sebuah
aksi kongkret yang nyata, dan bukan hanya sebagai sebuah tradisi ritual yang
simbolik dan tidak memberikan sebuah sumbangsih atau solusi bagi permasalahan
bangsa.
Perkembangan ideologisasi Islam terhadap mahasiswa, yang bergerak atas
dasar kesadaran beragama dan bermasyarakat inilah yang mendorong mahasiswa
untuk memprotes kebijakan pemerintah yang hendak melegalisasi perjudian atas
nama Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Begitu juga mereka menentang
pelarangan Jilbab yang terjadi di sekolah-sekolah negeri. Kelompok seperti
merekalah yang mengintregasikan antara masjid dan kampus yang sebelumnya
masjid hanya tempat ritual ibadah semata.
Atau mungkin dapat dipahami perjalanan gerakan mahasiswa seperti
KAMMI dengan terlebih dahulu memahami dua prinsip. Pertama, setiap kumpulan
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masyarakat terdiri dari tiga elemen utama yaitu: pemikiran, individu manusia, dan
materi. Masyarakat berada pada puncak kesehatan dan kekuatan ketika individu
manusia dan materi bergerak pada poros pemikiran yang benar. Masyarakat akan
jatuh sakit apabila pemikiran dan materi bergerak pada poros individu. Dan
masyarakat akan sampai pada titik ajal kematiannya apabila pemikiran dan individu
manusia bergerak pada poros materi.
Adanya aktifitas gerakan protes mahasiswa yang dilakukan sepanjang
1977-1978, aktifis mahasiswa pada saat ini justru lebih berani lagi dibanding
sebelumnya, yaitu menuntut mundur Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden,
dan ini adalah gerakan pertama mahasiswa pada masa pemerintahan Soeharto yang
berani menuntut mundur seorang Presiden Republik Indonesia. Sikap protes itu pun
dijawab oleh pemerintah dengan pendudukan kampus oleh pasukan militer,
sehingga para tokoh mahasiswa ditangkapi dan diadili, Karena pemerintah begitu
khawatir dengan potensi kritik mahasiswa, maka pemerintah pun secara sepihak
menilai dan menuduh mahasiswa telah bermain politik praktis di kampus karena itu
pemerintah merasa perlu untuk memberi “hadiah” atas “prestasi” mahasiswa berupa
SK Menteri P dan K RI No. 0156/U/78 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus
(NKK) oleh Badan Koordinasi Kamps (BKK). Ternyata cara ini berhasil membuat
mahasiswa menjadi vakum dan lebih sibuk mengejar kemajuan pribadi, children of
pragmatism (working oriented).
Pada era 1990-an itulah terjadi sebuah renaisans pergerakan mahasiswa.
Sedangkan menurut Eep Saefullah Fatah, ada beberapa sebab yang menjadi faktor
kenapa mahasiswa menjadi bergairah kembali dalam aktifitasnya setelah
berlakunya NKK BKK. (Eep Saefullah Fatah, 1998)
Pertama, karakter pendidikan politik yang dijalankan oleh pemerintah
tertutup dan kurang dialogis. Karakter semacam ini merupakan lahan subur bagi
ketidakpuasan mahasiswa kala itu. Sehingga memicu para mahasiswa berbondongbondong melaksanakan sebuah kegiatan pendidikan politik yang mereka buat
sendiri, maka bermunculan berbagai lingkar kajian yang sangat beragam, sebagai
bentuk pendidikan politik alternatif mahasiswa. Yang pada saat itu memang
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mahasiswa merasakan rasa haus yang sangat pada pendidikan politik yang sangat
sulit sekali untuk didapatkan oleh para pemuda dan mahasiswa dari rezim yang
sangat tidak transparan.
Kedua, politik pembangunan merupakan lahan subur bagi pertanyaan
tentang ketidakadilan, kalangan muda dan para mahasiswa yang peduli dengan
masyarakat yang terpinggirkan akibat politik pembangunan melakukan kajian
secara aktif dan intensif, dan menyatakan pendapat bahwa perlunya demokrasi
ditumbuhkan. Ketiga, kegelisahan dan rasa penasaran dari kalangan muda dan
mahasiswa ketika melihat kehendak dan stabilisasi politik dan ekonomi yang begitu
kuat dari pemerintah, sehingga memicu daya kritis. Di samping itu juga upaya
stabilisasi telah memakan biaya sosial yang sangat mahal Ketiga faktor di atas telah
mendorong mahasiswa untuk memunculkan sendiri berbagai kelompok studi
tersendiri dalam memahami keadaan sosial masyarakat, hal- hal seperti inilah yang
telah memberikan peluang pada kelompok-kelompok mahasiswa Islam yang
berasal dari kampus sekuler seperti UI, ITB, IPB, dan UGM menemukan kembali
ruh ideologisnya, yakni Islam. Maka kehidupan kampus yang sarat dengan istilah
BUTA PESTA (buku cinta dan pesta) menjadi BUNGA DAKWAH (buku ngaji
dan dakwah) yang bermula dari lingkar kajian yang khas mereka miiki yang biasa
disebut Usrah.(Wijonarko, 2009)
Konsep-konsep mendasar yang menjadi latar belakang hubungan dan relasi
antara mahasiswa, ketidakadilan, Islam dan masjid, merupakan tema sentral yang
kita butuhkan dalam memahami mengapa organisasi pergerakan mahasiswa seperti
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia muncul. Dalam keterkaitan inilah,
akan ditemukan suatu kerangka penjelasan yang akan digunakan dan dapat
memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas sehigga mudah dipahami oleh
orang-orang yang membacanya. Karena ketika itulah Islam mucul dalam sebuah
aksi kongkret yang nyata, dan bukan hanya sebagai sebuah tradisi ritual yang
simbolik dan tidak memberikan sebuah sumbangsih atau solusi bagi permasalahan
bangsa. (Wijonarko, 2009)
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1. Pola Rekrutmen Kader
Dalam kajian analisis lebih lanjut, acap kali pelbagai teori pergerakan –
pergerakan mahasiswa utamanya, abai dengan relasi kekuasaan serta politik yang
menjadi misi utama dalam menjangkau negara. Teori-teori pergerakan lebih asyik
menelaah relasi yang terjalin diantara interest group dan partai politik ini dari sudut
pandang paradigma sosial, serta kegagapan ideologis. Pelbagai analisis terfokus
pada perilaku pergerakan mahasiswa, yang semakin lari dari tabiat gerakan moral
karena disebabkan perubahan kondisi sosial serta budaya yang hinggap.
Selama ini, perspektif semakin majunya teknologi serta merebaknya budaya
populer dikalangan mahasiswa selalu dijadikan biang keladi dari mundurnya
sebuah gerakan mahasiswa. Belum lagi permasalahan bagaimana organisasi
gerakan mahasiswa yang saat ini gagal mengartikulasi makna ideologi dari kredo
yang diusung para pendahulu organisasinya, yang kian hari dirasa menjadi dua
dalang utama mundurnya kekuatan bernama gerakan mahasiswa. Hal ini semakin
menjadi-jadi ketika slogan manis mahasiswa sebagai agent of change, agent of
social control hanya menjadi kata-kata penyemangat – menghindari kata slogan
sesat – karena fakta empirik dilapangan justu merupakan antitesa serta inversi dari
keyakinan-keyakinan tersebut.
Jika ditilik secara jenis, kaderisasi yang dipraktekkan dalam tubuh PKS
dilakukan dengan dua tipe kaderisasi. Kaderisasi pertama, dapat disebut rekrutmen
fardhi. Rekrutmen secara fardhi dapat diartikan bahwa jenis pendekatan yang
dilakukan dalam proses rekrutmen ditempuh dengan cara-cara persuasif antara
kader kepada calon anggota, yang didasarkan kepada rekomendasi yang diberikan
oleh murabbi. Dapat dikatakan, rekrutmen secara fardhi ini hanya secara personal
berupa himbauan, ajakan kepada calon anggota. Jenis yang kedua, yakni rekrutmen
jama’i. Rekrutmen jama’i inilah yang dilakukan secara masif dan massal, dan biasa
ditempuh dengan jalur kepartaian, dan jalur tarbiyah. . Secara singkat, dapat
dijelaskan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS ditempuh melalui dua
cara. Pertama, secara jalur kepartaian – formal. Kedua, kaderisasi jalur tarbiyah –
informal
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Setidaknya ada dua keuntungan yang dapat dibaca dari relasi yang dibangun
dari dua jenis lembaga – interest group dan partai politik, ini. Pertama, jenis relasi
keatas yang diharapkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa. Jenis relasi keatas ini
dapat dimaksudkan bahwa dengan bersenyawanya mereka kedalam kekuatan poltik
yang memang diporsikan oleh partai politik, maka para aktivis mahasiswa memiliki
keuntungan jaringan ke tingkat yang lebih elit.
Kedua, relasi kebawah yang turut diharapkan oleh para elit partai politik
demi memanfaatkan kekuatan mahasiswa sebagai ladang dukungan politik. Tak
dapat dipungkiri bahwa relasi yang dibangun ini diibaratkan sebagai hubungan
antara sang burung jalak yang hinggap di seekor kerbau, menandakan adanya
hubungan mutualisme. Relasi keatas, berupa jaringan yang diharapkan oleh aktivis
mahasiswa juga ternyata turut diharapkan oleh para politisi partai politik. Bedanya,
relasi ini lebih bersifat kebawah dibanding relasi yang coba dikonstruksikan oleh
para aktivis. Dengan jaringan kebawah yang juga diinisiasi oleh para elit partai
politik ini, pelbagai kepentingan politik yang diusung oleh tiap-tiap partai dapat
tersalurkan secara baik, dengan dukungan yang dimotori oleh gerakan-gerakan
mahasiswa tersebut.
Jenjang keanggotaan yang ada dalam PKS – menurut AD/ART,
diklasifikasikan kedalam tujuh tingkatan anggota. Anggota pemula; anggota muda;
anggota madya; anggota dewasa; anggota ahli; anggota purna; dan anggota
kehormatan16. Jenis-jenis pelatihan kepartaian, sebagai sarana pengkaderan partai
di PKS dibagi kedalam tujuh jenjang. Jenjang yang paling awal dilakukan melalui
Training Orientasi Partai (TOP) 1. Setelah itu, dilanjutkan dengan Training
Orientasi Partai (TOP) 2; Training Dasar (TD) 1; Training Dasar (TD) 2; Training
Lanjutan (TL) 1; Training Lanjutan (TL) 2; dan yang terakhir adalah Training
Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS)
Dalam pengkaderan tahap awal yakni TOP 1, para calon anggota partai
diberikan pemahaman awal mengenai struktur kepartaian, serta sejarah serta
eksistensi sepanjang perjalanan PKS. Setelah mengikuti TOP 1 ini, anggota partai
secara resmi menyandang status sebagai anggota pemula terdaftar, yang juga dapat
segera memiliki kaitrtu anggota partai. Dalam tahap selanjutnya, seorang yang telah
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lulus dalam TOP 1 ini akan dibina dalam forum yang lebih intim lagi, yakni melalui
Taklim Rutin Partai (TRP) yang formatnya merupakan pengajian rutin, serta
pendalaman materi-materi keIslaman yang kelak dipimpin oleh seorang murabbi.
Seorang anggota pemula terdaftar yang telah dirasa cukup mumpuni, serta
layak bagi murabbi untuk mengikuti jenjang pengkaderan selanjutnya, akan
direkomendasikan untuk menapak kedalam Training Orientasi Partai (TOP) 2.
Peserta yang telah melalui jenjang pengkaderan TOP 2 ini berhak menyandang
status sebagai anggota pemula terbina yang memiliki kewajiban untuk mengikuti
beberapa serangkaian kegiatan tambahan partai, yakni Taklim Rutin Kader (TRK),
Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), serta Kegiatan Internal Partai (KIA).
Seperti halnya Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) di Maroko dan
Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) di Turki, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
di Indonesia lahir karena pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin yang kemudian
menjadi partai politik sepeninggal pendirinya, Kemenangan yang diperoleh oleh
AKP dalam pemilu pertamanya adalah karena partai ini memiliki semangat,
kredibilitas dan ideologi yang tinggi.
Para pendiri partai politik ini adalah tokoh-tokoh yang menaruh hormat
terhadap Hassan al-Banna dan mengagumi cita-cita Ikhwan, tapi mereka tak
sependapat dengan argumen al-Banna bahwa partai politik adalah produk Barat
yang bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, mereka berusaha menegaskan bahwa
demokrasi di mana partai politik adalah salah satu instrumen pentingnya, sejalan
dengan nilai-nilai politik Islam.Waktu dan evolusi sejarah membuat mereka merasa
partai politik Islam adalah kebutuhan. Waktu berjalan dengan beragam peristiwa,
kaum Muslim beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mereka hadapi.
Idealisme dan cita-cita tetaplah sama, tapi cara mengekspresikannya yang berbeda.
Titik singgung Ideologi PKS dan AKP adalah melalui Ikhwanul Muslimin
di Mesir. Banyaknya para kader yang belajar di Mesir dan bergabung dengan
jamaah Ikhwanul Muslimin merupakan usaha revivalisme dari para kader. dan
dapat dilihat dilihat dari beberapa hal yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang
dikembangkan Ikhwanul Muslimin. Masuknya ideologi Ikhwanul Muslimin di
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Indonesia seiring dengan pergerakan Mahasiswa yang belajar di Mesir yang
bergerah lewat usrah. PKS tidak mengadopsi seluruh hal yang dimilki oleh
Ikhwanul Muslimin. Hal ini dikarenakan kondisi tanah air yang berbeda dalam
berbagai hal dengan Timur Tengah. Tarbiyah PKS hanya mengadopsi prinsipprinsip dasar dan struktur umum Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Persinggungan
pemikiran IM dan Tarbiyah melalui alumni Timur Tengah dan terjemahan bukubuku karya tokoh Ikhwanul Muslimin.
Dan para aktivis inilah yang kemudian mendirikan PK terdahulu dan
kemudian mengubah namanya menjadi PKS. Oleh karena itu, pemikiran politik
PKS tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Ikhwanul Muslimin. Keterkaitan PKS
dan Ikhwanul Muslimin juga dibenarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, salah satu tokoh
Ikhwan yang berpengaruh, dan juga oleh pendiri PK, Yusuf Supendi, yang
mengakui bahwa 90% pendanaan PK untuk pemilihan umum pada 1999 di danai
oleh partai-partai seideologi di Timur Tengah.
Pada saat ini muara orientasi pada ‘Islam politik’ seperti yang dinilai oleh
beberapa pihak, khususnya yang bermuara pada kelompok Islam liberal dan
nasionalis sekuler, justru sedikit demi sedikit, mengalami kerapuhan. Hal ini
disebutkan oleh Rijalul Imam (mantan ketua Umum PP KAMMI). Teori hubungan
yang selalu vis a vis, semisal hubungan agama dan Negara, partai nasionalis dan
partai agamis, sudah mengalami pembiasan. Begitu juga nasib teori hubungan
sosial politik santri, abangan, dan priyayi masing-masing term yang sarat ideologis
bahkan secara jujur dalam sejarah diwarnai darah.ini telah mengalami transformasi
dari sekulerisasi ke desekulerisasi
Hal yang unik adalah teori vis a vis dalam fragmentasi masyarakat Islam,
justru dirobohkan oleh kelompok nasionalis-sekuler dalam berbagai proses
peraihan suara politik masyarakat Islam. Diungkapkan dalam buku “Islam dan
Radikalisme di Indonesia” yang disusun oleh sebuah tim penulis LIPI Press,
dipaparkan sebuah gambaran umum tentang radikalisme Islam di Indonesia bahwa
fundamentalisme Islam di Indonesia terdiri dari tiga kelompok.
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Pertama, kelompok yang berkonfrontasi dengan pemerintahan status quo
yang dianggap tidak sesuai lagi dengan Islam. Kedua, gerakan-gerakan Islam yang
menekankan pada pengajaran yang yang bersifat baru. Ketiga, gerakan Islam yang
lebih bersifat kontemporer yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di berbagai
kampus di Indonesia. Pada kelompok ketiga inilah adalah sebuah gerakan Islam
yang dimotori oleh mahasiswa yang nantinya menggabungkan diri dalam sebuah
wadah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).
Selain itu, ada juga kelompok mahasiswa fundamentalis, yang terorganisir
dalam KAMMI dan mempunyai cabang di banyak kampus di Indonesia. KAMMI
bisa dikatakan sebagai organisasi baru yang berbeda dengan organisasi mahasiswa
Islam seperti HMI atau PMII karena KAMMI baru muncul di era reformasi.
Adanya isu yang ditujukan kepada sebuah atau beberapa kelompok yang
menjadi objek sangatlah penting, sebagai titik tolak penilaian yang dialektis dan
proporsional, pada wacana yang berkembang, agar dapat menyajikan kerangka
penilaian. Dalam hal ini KAMMI yang berada pada titik objek isu, sebagai gerakan
mahasiswa Islam yang tersebar di berbagai kampus di Indonesia, yang visualisasi
ideologinya yang dianggap oleh sebagian pihak radikal dan fundamentalis.
Hanya saja peneliti mengalami sedikit kesulitan dalam mencari sumbersumber yang terkait antara isu radikalisme Islam dalam gerakan mahasiswa seperti
KAMMI, baik dalam bentuk yang formal dan utuh seperti dalam bentuk buku,
jurnal, atau media cetak, atau dalam bentuk yang tidak utuh seperti esai-esai yang
menjadi bagian dari susunan dalam karya tulis buku, dan lain-lain.
Jika pun ada tidak lebih dari sekedar tulisan yang berjumlah satu atau dua
paragraf, sehingga kesan yang muncul dari isu-isu yang ada hanyalah sebuah klaimklaim yang prematur. Akan tetapi yang mengejutkan dari keterbatasan sumber yang
ada, justru penulis mendapatkan berbagai isu dan wacana yang berkembang pada
tataran grassroot justru sangat ramai sekali.
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C. KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa garis organisasi yang
ada dalam tubuh Organisasi Mahasiswa KAMMI dekat sekali hubungannya dengan
PKS. Hal ini dapat dipahami melalui kedekatan emosional karena para penggagas
PKS dulu adalah mantan aktivis masjid saat dikampus.

Selain dari itu arah

perkembangannya juga berkiblat pada idiologi yang dibangun oleh ikhwanul
muslimin dengan konseptornya hasan albana. Meskipun disisi lain gagasan yang
dibangun oleh ikhwanul muslimin tidak dapat disamakan persis dengan sistem yang
ada di indonesia. Namun segara garis besar ada kesamaan idiologis yang dipegang
oleh partai PKS dan KAMMI sebagai organisasi eksternal kampus.
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TANTANGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK:
MELEMAHNYA IDEOLOGI DAN MENGUATNYA ‘CATCH-ALL PARTY’
Oleh:
Mirza Satria Buana
Abstrak
Tulisan ini membahas salah satu infrastruktur politik terpenting yaitu partai politik
dan organisasi sayapnya. Partai politik dalam bingkai demokrasi elektoral
merupakan entitas sosio-politik yang dinamis. Dalam konteks historis, ‘politik
aliran’ secara gradual digerus ‘stabilitas politik pembangunan’ di zaman Orde Baru
yang memuja pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Organisasi sayap partai
politik digunakan semata alat politik penekan, bukan sebagai motor penggerak
politik ‘akar rumput’. Partai politik menjelma menjadi ‘catch-all party’.
Tulisan ini menganalisa permasalahan-permasalahan penelitian: (1) apakah, dalam
konteks demokrasi transisional, partai politik beserta organisasi sayapnya telah
kehilangan marwah ideologisnya? Dan (2) dalam kondisi sistem partai politik
seperti apa, organisasi sayap partai politik dapat berkontribusi maksimal sebagai
alat reformasi politik dan kebijakan hukum? Tulisan ini memakai metode penelitian
hukum socio-legal: penelitian hukum normatif namun dengan pendekaten interdisipliner.
Simpulan yang diberikan adalah: pertama, partai-partai politik di Indonesia masih
belum memasuki tahapan evolusi partai politik moderen yang partisipatoris, namun
bergelut dalam patronase dan elitisme. Eksistensi organisasi partai politik sulit
bergerak secara ideologis. Kedua, organisasi sayap partai politik hanya dapat
menghasilkan daya guna kepada konstituen jika sistem partai politik dikembalikan
kepada esensi demokrasi partisipatoris itu sendiri, yakni dengan kembali menjadi
partai politik masa.
Kata kunci: Partai Politik, Organisasi Sayap, ‘Catch-All Party’ dan Partai Masa.
Abstract
This essay analyses one of the most crucial political infrastructure: political party
and its ‘grass root’ organizations. Political party, in the context electoral
democracy, is a dynamic socio-politico entity. Historically, ‘politik aliran’
gradually lessened by political and economic stability paradigm. Political party’s
‘grass root’ organizations are merely used as political tool, not as a generator of
civil society development. Political party has transformed into ‘catch-all party’.
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This essay aims to answer these research questions, as follows: (1) have political
parties lost their ideological purposes? And (2) what is the most appropriate
political party system that could empowers political party’s ‘grass root’
organization to achive legal and political reforms? This essay uses socio-legal
methodology: legal research supplemented by inter-disiplinary approach.
This essay concludes that, first, political parties in Indonesia are not fully reformed.
Thus, they are still affected by patronism and elitism. Most of the political parties
are ‘catch-all party’. Political party’s ‘grass root’ organizations are not ideological.
Second, in order to empower political party’s ‘grass root’ organizations, political
party system must be participatory rather than elitism. This reform would be trigger
to construct a mass-programmatic political party.
Key words: Political Party, Party’s ‘grass root’ organizations, ‘Catch-All Party’
and Mass Party.
A.

Pendahuluan
Indonesia diyakini akan menjadi negara demokrasi terbesar didunia,

menyalip posisi India pada perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak April
2019 mendatang. 518 Secara kuantitas jumlah pemilih India lebih banyak dari
Indonesia, namun hanya di Indonesia, pemilu dilaksanakan serentak. Perubahan ini
tentu berpengaruh signifikan terhadap salah satu kontestan berkepentingan Pemilu
yaitu partai politik. Pengaruh signifikan tidak hanya dalam usaha meraup suara
dominan di Pemilu Legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja, namun juga untuk menyokong pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres)
dan pada akhirnya menaikkan posisi tawar mereka dalam konstelasi koalisi
pragmatis pasca Pilpres. 519
Tulisan ini membahas infrastruktur politik terpenting dalam pemilu yaitu
partai politik dan organisasi sayap partai politik. Partai politik dalam bingkai
demokrasi elektoral merupakan obyek kajian yang sangat menarik untuk dibahas,
karena partai politik merupakan entitas sosio-politik yang kaya akan dimensi dan
518
519

Ramlan Surbakti, Pemilu Terbesar di Dunia, Kompas, 3 Mei 2017.
Syamsuddin Haris, Urgensi Reformasi Parpol, Kompas, 8 Agustus 2015.
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pengaruh. Partai politik diyakini sebagai institusi penyaluran aspirasi rakyat,
kontrol sosial-politik dan sarana pendidikan politik-ideologis kepada masyarakat.
Eksistensi partai politik tentu berkelindan dengan sistem politik di Indonesia.
Sejarah mencatat, menjelang Pemilu tahun 1955, semangat berafiliasi rakyat
membuncah untuk membentuk partai-partai politik guna berlomba dalam kontestasi
demokrasi elektoral-liberal pertama di Republik. Pemilu 1955 disebut sebagai masa
‘bulan madu kemerdekaan’.520 Sejarah seakan terulang pada tahun 1999, pasca
jatuhnya Soeharto, tercatat hampir lebih dari 200 partai politik terbentuk, walaupun
yang akhirnya lolos seleksi administratif untuk bertarung pada Pemilu tahun 1999,
hanya 48 partai politik. Pemilu 1999 kerap dianggap sebagai fase ‘bulan madu
reformasi’. 521 Seiring berjalankan proses ‘pendewasaan politik’, jumlah partai
politik secara gradual menurun sampai pada Pemilu 2014 silam, hanya naik sedikit
di Pemilu 2019.522
Walau terpisah jarak waktu yang panjang, Pemilu 1955 kerap menjadi
rujukan betapa ‘ideologis’ nya partai-partai politik di zaman itu. Partai politik di era
Orde Lama terkenal dengan garis ‘politik aliran’ yang tegas dan distingtif satu sama
lain. ‘Politik aliran’ merupakan garis ideologi partai politik khas ke-Indonesian
yang tercitrakan dari 3 (tiga) dikotomi sosio-kultural masyarakat Jawa: ‘santri’
yang agamis, namun cenderung konservatif; ‘priyayi’ yang merupakan kalangan
bangsawan-nigrat-aristokrat berpendidikan, dan ‘abangan’ yang sinkretis dan
merakyat.523 Ketiganya adalah class-generated ideologies.524
Bila dicermati dari pengalaman partai-partai politik dizaman Orde Lama
dengan ‘politik aliran’ yang masih sangat kental, partai politik cenderung bertumpu
pada mobilisasi kader dan militansi yang digerakkan oleh mesin organisasi sayap
partai politik (bottom-up political stream). Semisal Indische Partij yang merupakan
cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berlanggam nasionalis-

520

Rekam Jejak Pemilu dari Masa ke Masa, Kompas, 6 Agustus 2018.
Ibid.
522
Ibid.
523
Clliford Geertz, The Religion of Java , The University of Chicago Press, 1960, hlm. 3-7.
524
Ibid.
521
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priyayi. 525 Sedangkan Masyumi, partai Islam terbesar di Indonesia pada mulanya
disokong oleh 4 (empat) organisasi Islam semisal: Muhammadiyah, Nahdlatul
Ulama (NU), Perikat Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Kemudian Persatuan
Islam, Al-Jamiatul Wasliyah dan Al-Ittihadiya bergabung pada tahun 1948, disusul
bergabungnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada tahun 1949 dan Al-Irsyad pada
tahun 1950.526 NU kemudian memisahkan diri, dan menjadi partai politik dengan
organisasi sayapnya GP Anshor.527 Masyumi dan NU jelas dianggap sebagai
representasi golongan santri, walau dengan beberapa perbedaan paradigm tentang
fungsi Islam dalam negara. Dari ideologi kiri, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga
banyak memiliki underbouw dari kalangan-kalangan yang dianggap representasi
golongan abangan semisal: Pemuda Rakjat (PR) yang pernah bernama Pemuda
Sosialis Indonesia (Pesindo), Gerawan Wanita Indonesia (Gerwani), Sentral
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Lembaga Kebudayaan Rakya
(Lekra).528
Fenomena ‘politik aliran’ secara gradual digerus ‘stabilitas politik
pembangunan’ di zaman Orde Baru yang memuja pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas politik. 529 Organisasi sayap partai politik cenderung digunakan sebagai
alat politik penekan yang kadang intimidatif (private gangsters), bukan sebagai
motor penggerak politik akar rumput.530 Penetrasi kebijakan pemerintah yang
apolitis tersebut masih tercermin dalam kondisi partai politik beserta organisasiorganisasi sayap partai sekarang yang mana ‘warna ideologis’ partai-partai politik

525

Wildan Sena Utomo, Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran
Soewardi Suryanigrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914, Lembaran Sejarah,
Vol 11 (1) April 2014, 51-69, hlm. 63.
526
Ibid 64.
527
Sejarah Berdirinya Gerakan Pemuda Anshor, NU, 27 November 2015,
http://www.nu.or.id/post/read/63893/sejarah-berdirinya-gerakan-pemuda-ansor, diakses tanggal 10
Februari 2019.
528
Annie Pohlman, Women, Sexual Violence, and the Indonesian Killings of 1965-66,
Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol 35 (1), 155-157, hlm. 156.
529
Edward Aspinall, Elections and the Normalization of Politics in Indonesia, Southeast
Asian Research, Vol 13 (2), 117-156, hlm. 130.
530
Hans Antlöv, Introduction, dalam Hans Antlöv dan Sven Cederroth (eds.): Elections in
Indonesia: The New Order and Beyond, London: Routledge, 2004, hlm. 1-17.
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tersebut terlihat semakin memudar. Partai politik juga cenderung pragmatis dengan
menyasar semua isu-isu strategis dan terkesan merangkul semua aliran ideologi,
atau bahkan mungkin tidak memiliki ideologi sama sekali. Sejatinya fenomena
politik ini tidak hanya khas Indonesia, namun merupakan gejala politik global pasca
perang dingin. Partai politik menjelma menjadi ‘catch-all party’.531 Dalam konteks
yang lebih filosofis mungkin ini yang disebut sebagai the end of ideology.532
Berjangkar pada latar belakang diatas, tulisan ini akan menganalisa
permasalahan-permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) apakah, dalam konteks
demokrasi transisional sekarang, partai politik beserta organisasi sayapnya telah
kehilangan marwah ideologisnya? dan (2) dalam kondisi sistem partai politik
seperti apa, organisasi sayap partai politik dapat berkontribusi maksimal sebagai
alat reformasi politik dan kebijakan hukum?
Guna mendedah lebih dalam permasalahan-permasalahan diatas, tulisan ini
memakai metode penelitian hukum socio-legal, yang merupakan penelitian hukum
normatif namun dengan pendekaten inter-disipliner.533 Tulisan ini tidak semata
memakai persepktif hukum, namun juga politik dalam mencandra permasalahanpermasalahan yang telah disebutkan diatas. Tulisan ini akan mendeskripsikan
secara kritis perjalanan reformasi hukum dan politik Indonesia dan substansi hukum
dari perundang-undang tentang Partai Politik.
B.

Jalan Terjal Demokrasi Transisional
Pasca jatuhnya Pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 menandai awal

masuknya Indonesia dalam era transisi demokrasi. Ikhtiar demokratisasi dan
pemenuhan syarat-syarat negara hukum (state ruled by Law) dilakukan lewat
amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam 4 (empat) tahapan penting.
531

Konsep ‘catch-all party’ pertama dikemukan oleh Kirchhiemer (1966). Dalam konteks
kontemporer konsep ini dikembangkan oleh banyak ilmuan hukum dan politik. Lihat juga, Jennifer
Smith, Campaigning and the Catch-All Party: The Process of Party Transformation in Britain, Party
Politics, Vol 15 (5), 2009, 555-572, hlm. 567.
532
Daniel Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Free
Press, 1960, hlm.416.
533
Reza Banakar dan Max Travers, Theory and Method in Socio-Legal Research, Hart
Publishing, 2005.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

404

Adapun beberapa hal-hal krusial dalam Amandemen UUD 1945, adalah: (1)
pembatasan periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi maksimal 2 (dua)
periode kepemimpinan; 534 (2) memperkuat peran, fungsi dan kewenangan DPR; 535
(3) reformasi yudisial di tubuh Mahkamah Agung (MA) dan mendirikan
Mahkamah Konstitusi (MK);536 dan terakhir (4) melakukan proses transplantasi
hukum terhadap norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. 537
Terlepas dari reformasi struktural diatas, Indonesia pasca-otoritarianisme
masih menghadapi banyak tantangan-tantangan baik dalam bidang hukum dan
politik. Adalah benar dikatakan bahwa reformasi konstitutional yang struktural
tersebut tidak akan memberi keajaiban atau hasil instan. 538 Dalam skala global,
negara-negara pasca-otoritarianisme juga tengah menghadapi kembalinya
pengaruh-pengaruh otoritarianisme dengan gaya baru. 539 Indonesia, tidak
terkecuali, demokrasi nya masih dianggap berada dalam titik rawan dan belum
terkonsolidasi (vulnerable and unconsolidated).540
Dalam tataran teoritik, setidaknya ada beberapa alasan-alasan kenapa
demokrasi Indonesia masih lamban bergerak untuk mengkonsolidasi demokrasi.
Pertama, menurut Linz and Stepan, 541 cepat atau lambatnya proses suatu negara
pasca-otoritarian untuk mengkonsolidasi kekuatan demokratisnya tergantung pada
kuat atau lemahnya pemimpin otoriter sebelumnya. Soeharto jelas pemimpin yang
sangat kuat secara struktur politik, berkuasa selama lebih dari 23 tahun dengan
534
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mengkooptasi DPR/MPR dan merekayasa Golongan Karya (Golkar) sebagai partai
politik fungsional-birokrat terkuat di Indonesia, bahkan Asia. Secara kultural,
Soeharto menganggap dirinya sebagai ‘the mega Sultan of Indonesia’, yang
menguasai hampir semua aspek vital pemerintahan. 542
Kedua, pemerintahan pasca-otoritarian terutama pada masa pemerintahan
Presiden B.J. Habibie’s gagal dalam melaksanakan proses ‘vetting agenda’: yang
mana merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk menarik ‘garis tapal batas’
antara elite lama dengan kalangan-kalangan reformis. Tujuannya tidak lain agar
agenda reformasi dijalankan tanpa pengaruh elite lama, dan agar elite lama tidak
berbaur dan mempengaruhi kalangan reformis dan proses reformasi hukum dan
politik. Namun yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari
pelaksanaan Pemilu 1999 yang dilakukan sebelum Amandemen UUD 1945. Elit
lama berhasil mengkapitalisasi Pemilu 1999 untuk berbaur dalam sistem politik
transisional. Akibatnya, Pemilu 1999 menghasilkan banyak legislator-legislator
yang sejatinya merupakan elit lama, yang kemudian berperan besar dalam proses
Amandemen UUD 1945. Maka tidak heran, masih banyak produk-produk hukum
yang bernuasa elitis.
Berkaca pada pengalaman negara-negara di Amerika Latin dalam proses
transisi demokrasi, perubahan konstitusi, sebagai ‘aturan main’ selalu dilakukan
terlebih dahulu. Dengan terlebih dulu melaksanakan kebijakan ‘vetting agenda’.
Sehingga konstitusi yang baru tidak tercemari oleh kepentingan-kepentingan elit
lama. Baru kemudian pemilu dilaksanakan untuk merotasi kepemimpinan. 543 Dari
pengalaman diatas, dapat terlihat bahwa Indonesia belum paripurna melaksanakan
reformasi hukum dan politik.
Akibat belum paripurnanya proses reformasi hukum dan politik, sistem
politik dan hukum Indonesia masih dikategorikan rawan (fragile democracy).
Semisal dalam konteks partai politik, Indonesia mungkin telah merekonfigurasi
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sistem kepartaian dengan membuat peraturan-peraturan yang lebih demokratis
tentang partai politik, semisal lewat Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang
Partai Politik. UU ini dengan tegas mengatur asas partai politik yang tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan memberi kebebasan partai
politik untuk memiliki ciri-ciri ideologis yang menonjol. 544 Namun UU Partai
Politik di Indonesia tetap melakukan labelisasi atau stigmatisasi terhadap golongan
kiri-marxist dengan membuat norma pelarangan partai politik terafiliasi dengan
ideologi kiri. 545
UU Partai politik secara normatif mengatur tentang fungsi partai politik
sebagai alat untuk meningkatkan “partisipasi politik anggota dan masyarakat”, 546
dengan “penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara”, 547 dan sebagai “sarana pendidikan
politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang
sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.”548 UU Partai Politik juga memperbolehkan partai politik memiliki
organisasi sayap partai politik.549 Namun sayang, tidak ada pengaturan lebih lanjut
dan spesifik tentang apa, bagaimana, fungsi ideologis-sosial dan tujuan dari
pembentukan organisasi sayap partai tersebut.
Dalam UU Perubahan tentang Partai Politik juga tidak disinggung tentang
peran dan fungsi strategis dari organisasi sayap partai politik. UU hanya mengatur
perihal rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD yang dilaksanakan melalui
seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART partai politik. 550
Hal ini dalam prakteknya pun dilakukan secara elitis dan tertutup, jauh dari kontrol

544

Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Pasal 40, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
546
Pasal 10, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
547
Pasal 11 Ayat (1) huruf (c), Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
548
Pasal 11 Ayat (1) huruf (a), Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Lihat juga, Pasal 1 Ayat (1) angka (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik.
549
Pasal 12 huruf (j), Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
550
Pasal 29 Ayat (1) huruf (4) angka (1a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
545

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

407

publik selaku pemegang mandat demokrasi. Dari rumusan pasal-pasal diatas, dapat
tergambar bahwa secara normatif organisasi sayap partai politik tidak memiliki
fungsi dan kewenangan yang mumpuni sebagai penggerak kader ‘akar rumput’
partai politik. Partai politik Indonesia digerakkan lewat ‘atas’ lewat pelumas
kapital-modal yang berperan signifikan, sedangkan ‘akar rumput’ yang digerakkan
dengan voluntarisme cenderung diabaikan.
C.

Patronisme dan Elitisme Partai Politik: Menuju ‘Catch-All Party’
Dalam tinjauan historis, semenjak masa pra-kolonial, Indonesia sebagai

bagian dari kebudayaan proto-Malay dianggap sebagai bangsa yang patrimonial.
Klaim sejarah-sosiologis ini berjangkar pada argumen terkait praktek-praktek
penguasa-penguasa

lokal

(kerajaan),

terutama

di

wilayah

Jawa

yang

mempertahankan kekuasaannya lewat pemberian hadiah atau upeti kepada
bawahannya sebagai pendapatan dari penguasaan lahan: dimana praktek eksploitasi
atas lahan dijalankan, namun lahan tidak dibeli atau dimiliki oleh mereka. 551 Lewat
praktek-praktek cara berkuasa ini, relasi kuasa ‘penguasa dan hamba’ (patronclient) sudah dianggap sebagai cara penguasaan tradisional di Indonesia. Relasi
timpang ini kemudian dikapitalisasi oleh penguasa kolonial Belanda untuk
menguasai Indonesia.552
Dalam konteks politik pasca-kemerdekaan, partai politik memiliki nuansa
ideologis yang mengakar kuat sampai kebawah, namun tetap elitis (deeply rooted,
but elitist).553 Partai politik tetap memiliki jaringan dalam sistem birokrasi
pemerintahan. Bagi partai pro-pemerintah, beberapa pengurus partai juga
menguasai

pos-pos

departemen

pemerintahan.

Semisal

NU

menguasai

Kementerian Agama, PNI menguasai Kementerian Dalam Negeri dan PKI
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menguasai Kementerian Pertanian. 554 Fenomena patronase ini diperparah ketika
Soekarno tergoda untuk menjadi patron tunggal di masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1965).
Embrio patronase dalam tubuh partai politik terbina lewat kebijakan
pemerintah Soeharto. Lewat karisma sebagai pemimpin tradisional Jawa, Soeharto
melakukan fusi partai politik menjadi dua partai politik: Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) sebagai wadah kalangan nasionalis, abangan dan sekularis; Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai wadah ummat Islam dan satu Golongan
Karya (Golkar) sebagai wadah fungsionaris, birokrat dan militer.
Lewat kebijakan fusi partai politik, terkesan Soeharto masih memberi jalan
kepada ‘politik aliran’, namun sejatinya Soeharto telah mempenetrasi kedua partai
politik untuk berpandangan apolitis, sembari memperkuat Golkar sebagai mesin
politik birokrat dan militer. Sebagai contoh adalah pendekatan politis Soeharto
terhadap partai-partai Islam pasca kerusuhan Tanjung Priok. Sebelum pecahnya
konflik komunal antara ummat Islam dan militer di Tanjung Priok, posisi politik
Soeharto vis-à-vis dengan Islam. 555
Namun kemudian Soeharto mencoba mempengaruhi konstituen Muslim
dengan bersikap lebih ramah dalam aturan-aturan Zakat dan Haji. Soeharto
mencoba menggerus persepsi dirinya sebagai seorang abangan yang sinkretis.
Soeharto menginisiasi lahirnya organisasi ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim
Indonesia) yang bertujuan untuk memobilisasi masa Muslim moderat untuk
sami’na wa atho’na kepada langgam politik otoritarianisme. 556
Dalam konteks pasca-otoritarian, partai politik baru memang bermuncul bak
cendawan di musim hujan, namun durabilitas partai partai baru tersebut tidaklah
sekuat partai-partai lama. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan partai-partai lama dapat
bertahan dan beberapa partai-partai baru pada tahun 1999 dapat bertahan. Pertama,
554
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infrastruktur dan koneksi politik yang terbina sedari masa Orde Baru. Partai Golkar,
PPP dan PDI-P contohnya. Kedua, dukungan langsung maupun tidak langsung dari
organisasi keagamaan. PKB, PAN, PPP dan PBB adalah beberapa contohnya.
Ketiga, sistem kaderisasi ‘akar rumput’ yang kuat. Dalam hal ini Partai Keadilan
(PK) yang kemudian menjadi PKS layak menjadi rujukan sistem kaderisasi. PKS
menggabungkan teknik managerial organisasi Barat dengan indoktrinasi Islam
dengan cara yang unik. 557
Dalam pasca-otoritarian, partai politik alih-alih menjadi lebih partisipatoris,
malah menjadi wadah patronase and elite politik. Partai politik terpaku pada satu
patron atau figure yang menguasai sumber daya partai politik. Sebutlah semisal
Partai Demokrat yang berjangkar pada karisma seorang Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), Partai Gerindra yang tidak bisa lepas dari ketokohan seorang
Prabowo Subianto dan PDI-P yang tidak bisa lepas dari patron sejarah Megawati
Soekarnoputri sebagai titisan PNI yang Soekarnois.558
Selain itu pragmatisme politik juga kerap menghantui partai-partai politik.
Golkar dan PDI-P terkadang tidak memiliki diferensi dalam isu-isu politik. Dulu
terkesan berseberangan, sekarang di koalisi 2019 malah menjadi rekan koalisi.
Dalam konteks Pilkada, pragmatisme politik malah semakin nyata, semisal di
Maluku, PKS yang mendaku diri sebagai sebagai ‘partai Islam’ dapat berkoalisi
dengan partai-partai yang secara ideologis berseberangan dengan ideologi Islam. 559
Dari ilustrasi inilah terlihat pergeseran partai politik dari ideologis menjadi ‘catchall party’.
D.

Melawan ‘Catch-All Party’, Menumbuhkan ‘Mass-Programmatic Party’
Dalam beberapa literature tentang partai politik, disebutkan bahwa ada

perkembangan atau evolusi organisatoris dari partai politik. Ilmuan politik semisal
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Guverger,560 adalah mungkin orang pertama yang membuat tipologi tentang partai
politik. Dimana dalam tipologi tersebut partai politik terbagi menjadi 2 (dua) aliran
besar. Pertama adalah elite-centred party yang bertumpu pada sosok figur
karismatik pemersatu, yang dicitrakan sebagai messiah. Partai ini selain elitis, juga
patronist sekaligus populis. Kedua adalah mass-programmatic party, yang tumbuh
dan berkembang dari kohesi sosial masa. Partai dimiliki oleh masa yang terorganisir
dengan baik secara vertikal maupun horizontal, dan memiliki program kerja yang
ideologis dan sistemik.
Dalam praktek budaya politik yang berorientasi pada pemenangan pemilu dan
penguasaan terhadap parlemen, tipologi pertama yang lebih dominan. Elite-centred
party akan berevolusi berkesesuaian dengan konteks politik suatu negara. Semisal
di Italia, Partai Forza Italia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Italia Silvio
Berlusconi menjadi semata ‘kendaraan politik’ Berlusconi untuk menpertahankan
kekuasaaan. Partai ini berkuasa dengan bantuan elite dan modal yang besar dari
Berlusconi yang merupakan pengusaha media berpengaruh di Italia. 561 Hal yang
serupa juga terjadi ketika Perdana Menteri Thailand, Thaksin Swinawatra
menghidupkan partai politik lewat subsidi kapital yang deras tunggal dari dirinya
seorang. Partai tersebut juga semata menjadi ‘kendaraan politik’, nir ‘roh masa
politik kerakyatan’.562 Dalam konteks Italia dan Thailand, ‘elite-centred party’
bermetamorfosa menjadi ‘business firm party’ atau ‘capital-intensive party’.563
Lebih lanjut, budaya politik yang oligarkis dalam elite-centred party inilah
kemudian yang berevolusi menjadi ‘catch-all party’, partai yang tidak memiliki
warna politik yang jelas, namun semata berorientasi menarik voters lewat diskursus
politik terhadap isu-isu kontemporer dan kepentingan politik jangka pendek yang
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sedang berkembang dan mendapatkan perhatian di ruang publik. Dalam konteks
politik kepentingan, ‘catch-all party’ adalah partai politik yang efektif. 564
Katz and Mair 565 dalam analisanya terhadap ‘catch-all party’ mengatakan
bahwa karakter pragmatis dari partai ini dapat berkembang menjadi cartel party
yang berhenti menjadi wadah aspirasi rakyat, malah partai politik menjadi agen
pemerintah. Tipologi partai-partai ini semata beroreintasi untuk memenangkan
pemilu dengan suara terbanyak (vote-seeking party),566 dan menguasai ruang-ruang
strategis di parlemen dan pemerintahan (office-seeking party).567
Dalam lintas evolusi ‘elite-centred party’ - ‘catch-all party’ – ‘cartel party’,
ideologi partai politik pelan namun pasti tergantikan oleh kepentingan pragmatis
jangka pendek semata. Dalam konteks ini, organisasi sayap politik semata
digunakan sebagai ‘alat politik’ untuk memobilisasi suara dalam pemilu, tidak
sebagai bagian ‘akar rumput’ dari partai itu sendiri. Mesin politik partai hanya
dihidupkan menjelang pemilu, sementara masa-masa di luar jadwal pemilu, partai
politik dan sayap partai politiknya berada dalam keadaan Idle atau statis.
Partai politik Indonesia saat ini rata-rata berada dalam tipologi ‘cacth-all
party’, bahkan untuk partai-partai yang dekat dengan kekuasaan sudah memasuki
tahap kartelisasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya praktek-praktek
korupsi yang dilakukan oleh kalangan Menteri beserta jajarannya dalam
kementerian yang

merupakan ‘pos politik’

dari partai politik koalisi

pemerintahan. 568 Secara umum, partai-partai politik di Indonesia juga sudah mulai
kehilangan diferensiasi ideologis, terutama jika dihadapkan pada pilihan dan
kepentingan politik pragmatis yang secara politis menguntungkan partai tersebut.
564
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Lewat deskripsi kritis diatas, tulisan ini mengemukan sebuah tesis bahwa
organisasi sayap partai politik hanya akan tumbuh subur dan berdaya guna bagi
demokrasi di Indonesia, bila Indonesia merestrukturisasi sistem partai politik
menjadi mass-programmatic party.
Berkebalikan dengan elite-centred party, dalam mass-programmatic party,
partai politik memiliki ikatan emosional yang kuat dengan organisasi sayap dan
simpatisannya. Simpatisan tidak hanya memiliki ikatan emosional namun juga
memiliki status keanggotaan yang jelas dalam struktur partai politik. Setiap anggota
memiliki ‘saham’ dalam partai politik tersebut. Kualitas keanggotaan dalam partai
masa bukanlah titik tekan dari kekuatan partai masa, namun kekuataan
voluntarisme yang dibina oleh partai terhadap anggota-anggota partai tersebut.569
Hal ini mengakibatkan sense of belonging terhadap partai politik menjadi sangat
tinggi. Sebagai partai masa, partai politik tidak hanya menyapa konstituen dimasa
menjelang dan pada kampanye pemilu, tapi partai politik beserta organisasi sayap
aktif sepanjang tahun dengan memiliki platform kerja yang jelas, terukur dan
terarah.570
Partai masa bukan utopia, karena eksistensinya jelas terlihat dalam beberapa
praktek di negara-negara Eropa Barat yang orientasi politiknya ‘kiri –tengah’ atau
sosial demokrat. Partai semisal the Dutch Labour Party (PvdA), the Christian
Democrats (CDA) dan Liberal Party (VVD) di Belanda kerap dianggap menganut
paradigma partai masa, dengan beberapa variasi. 571 Duverger menyatakan bahwa
partai masa adalah evolusi ideal dari partai politik. 572
Konsep mass-party, dikembangkan oleh beberapa ilmuan politik semisal
Panebianco dengan memberi titik tekan tambahan bagi partai masa programatik
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(mass-programmatic party), sebagai berikut: (1) strong membership party, strong
vertical organizational ties and has ‘electorate of belonging’ (memiliki jumlah
keanggotaan yang baik secara kuantitas dan kualitas kuat, relasi vertikal kuat dan
memiliki keterikatan kuat bagi anggotanya untuk memilih partai tersebut); (2)
collegial leadership (memiliki kepemimpinan kolegial, tidak bertumpu pada satu
tokoh semata); (3) financing through membership fee and collateral activities, party
cooperatives and unions (pembiayan partai politik lewat iuran dan sumbangan
anggota, dan lewat usaha mandiri, semsial koperasi dan usaha-usaha lain); (4) stress
on ideology (menekankan pentingnya ideologi partai) dan (5) an umbrella
organization of several active and milia smaller groups (partai politik menjadi
‘payung’ bagi organisasi sayap yang bersifat aktif dan militan). 573
Karakter kolegial yang ada dalam partai masa progmatik diatas pada akhirnya
bermuara pada orientasi partai politik untuk meredefinisi budaya politik yang
patronase dan elitis. Partai politik masa berorientasi untuk merubah haluan
paradigma dengan memberi alternatif kebijakan-kebijakan. Partai politik masa juga
kerap disebut sebagai policy-seeking party.574 Dengan sistem politik yang
demokratis dan partisipatoris, paradigm partai politik dapat segara gradual
direformasi (redefined) dengan sistem partai politik masa-programatik. Dengan
sistem dan paradigma ini, partai politik dapat benar-benar menjalankan fungsi
sosial-politiknya untuk memberi pengetahuan politik kepada warga negara.
Organisasi sayap partai politik juga dapat memberi peran sosial-politik dan juga
kultural kepada masyarakat, tanpa harus menunggu masa kampanye pemilu.
E.

Penutup: Kesimpulan dan Saran
Lewat analisa kritis pada bagian pembahasan dapat diambil beberapa

kesimpulan, sebagai berikut. Pertama, dalam konteks demokrasi transisional yang
rawan terhadap penetrasi rejim otoritarian, partai-partai politik di Indonesia masih
belum memasuki tahapan evolusi partai politik moderen yang partisipatoris (mass-

573
574

Allern, Heidar, dan Karlsen, Op.cit, 53, 160.
Kitschelt dan Freeze, Op.cit, 52, 2.
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progmmatic party), namun masih bergelut dalam kubangan patronase dan elitisme
(elite-centred party). Dengan iklim politik tersebut, tentu eksistensi organisasi
partai politik akan sulit bergerak secara aktif dan ideologis. Sejatinya, organisasi
partai politik dapat digunakan sebagai alat untuk mentransmisi garis-garis
kebijakan partai ke masyarakat, sekaligus juga sebagai instrumen penekan
(pressure group) bagi pemerintah agar dapat meredifinisi kebijakan-kebijakan yang
dirasa jauh dari tujuan ideologis bernegara.
Kedua, organisasi sayap partai politik hanya dapat dikembangkan dan
menghasilkan daya guna kepada konstituen dan masyarakat jika sistem partai
politik dikembalikan kepada esensi demokrasi partisipatoris itu sendiri, yakni
dengan kembali menjadi politik masa yang memiliki ‘warna ideologis’ yang jelas.
Indonesia sejatinya sudah memiliki dikotomi politik yang jelas dan pluralistik,
semisal parkatek ‘politik aliran’ pada masa keemasan demokrasi elektoral tahun
1955 silam. Rancangan politik hukum kepartaian Indonesia harus berorientasi pada
penguatan internal partai politik beserta organisasi sayapnya, dengan cara
memperkuat akuntabilitas, program-program ideologis dan kohensi solidaritas
partai politik dengan konstituen ‘akar rumput’nya.
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ABSTRAK
Dalam sistem politik demokrasi, partai politik berkedudukan sebagai pilar penting,
kedudukan tersebut diperoleh karena partai politik merupakan wujud ekspresi
kemerdekaan berserikat dan sekaligus sarana menyampaikan aspirasi. Sebagai pilar
demokrasi, tata kelola parpol harus didasarkan pada prinsip-pinsip demokratis.
Salah satu upaya menuju ke sana adalah dengan adanya wewenang parpol
mendirikan organisasi sayap partai politik (OSP). Paper ini berjudul, Menakar
Peran dan Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Pengaruhnya
terhadap Dinamika Politik Kontemporer. Terdapat dua issu utama dalam kajian ini,
yakni konsep OSP beserta peran dan fungsinya, konsep politik beserta segala aspek
di dalamnya. Untuk membuat penulisan ini lebih terfokus, dua permasalahan
tersebut kemudian dijabarkan pada dua pertanyaaan; Apa yang dimaksud dengan
OSP? Bagaimana peran dan fungsi strategis OSP dalam memengaruhi dinamika
politik kontemporer? Kajian ini merupakan studi deskriptif dengan teknik
kepustakaan. Keseluruhan data penulisan ini bersumber dari data sekunder, seperti
buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Temuan studi ini berisi
penjelasan konsep OSP beserta peran dan fungsinya, serta analisis mendalam
perihal pengaruh OSP terhadap dinamika politik kontemporer. Secara umum, studi
ini memiliki sumbangsih besar dalam membaca eksistensi OSP dan pengaruhnya
terhadap dinamika sosial politik ke depan.
Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai Politik (OSP), Politik.
In a democratic political system, the political party has a significant point
or position. That position is reached because a political party is an expression of
association freedom, and also it is part of conveying thoughts. Therefore, in order
to strengthen the ideal of freedom, governance of political party must be in line with
principle democracy. One of efforts to get there was the authority of the party to
create party wing organization. This paper is measuring a role and function of
political party wing organization (OSP or organisasi sayap politik) and also an
impact to dynamic contemporary politics. There are two main issues in this
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research, namely; party wing organization (OSP) concept including role and
function itself. Besides that, it also presents a political concept and other
dimensions itself. There are two research questions which will be answered in this
study, what party wing organization (OSP) concept is? how the role and function
of strategy influence in dynamical contemporary politics are? This research is a
descriptive study by using a technical library. Source of data is seconder data, such
as the books, journal, and former researches. The result of the study is
comprehension of party wing organization concept (OSP) including role and
function itself. Besides that, more in-deep analyse also acts. It is to earn an impact
of OSP to dynamical political contemporary. Generally, this study has considerable
contributions in reading the existence of OSP and an impact on dynamical social
of politic future.
Keywords: Party Wing Organization (OSP), Politics
A. PENDAHULUAN
Harus diakui, diskursus tentang demokrasi beserta segala aspek di
dalamnya, baik secara prosedural maupun subtansial, sampai detik ini masih
menjadi tema yang tidak saja penting, namun juga menarik diperbincangkan.
Penting karena demokrasi merupakan satu perangkat sistem politik kekuasaan, di
mana di dalamnya cita-cita besar bangsa-negara dan penguatan civil culture
diperjuangkan.575 Dan dikatakan menarik karena demokrasi sendiri menyimpan
banyak dinamika, mulai dari sirkulasi kepemimpinan, partisipasi politik, dan
mobilisasi masyarakat dalam kontestasi politik elektoral.
Secara subtansial, demokrasi mengandaikan dirinya pada perlindungan dan
perwujudan hak rakyat secara kolektif, hal ini didasarkan pada pengertian
populernya yang identik dengan kedaulatan rakyat.576 Dalam konteks ini,
demokrasi mengandung indiksikalitas makna kerakyatan, bahwa rakyat dengan
segala kepentingan dan kebutuhannya merupakan prioritas, di mana negara wajib
hadir di tengah kehidupan rakyat, memastikan tidak ada satu pun kelompok atau
golongan yang mengalami pengebirian. Demikian merupakan keniscayaan

575

J.F Hollifield dan C. Jillson, Pathways to Democracy: The Political Economy of
Democratic Transition, Routledge, New York, 2000, hlm. 76.
576
Nur Rohim Yunus, Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara, Jurnal Sosio Dialektika: Social Science Education Journal, Volume 2 Nomor
2 November 2015, hlm. 162.
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sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.577
Adapun secara prosedural, demokrasi mengisyaratkan atas perwujudan sistem tata
kelola dalam konteks berbangsa dan bernegara yang melandaskan pada transparansi
dan akuntabelitas.578 Merujuk pada pendefinisian Joseph Schumpeter dalam
Suyatno (2008), demokrasi prosedural mengandung arti sebagai metode politik. 579
Sebagai metode politik artinya demokrasi memuat seperangkat aturan tentang
bagaimana pemerintahan itu harusnya dibentuk dan dijalankan. Perangkat atau
prosedur yang dimaksud adalah dimensi sirkulasi kepemimpinan, kemudian tata
kelola kekuasaan yang bersentuhan langsung dengan sistem politik. Dalam kaitan
ini, tema-tema pokok yang bekaitan dengan proses rolling class menjadi penting
dikaji. Salah satunya tema mengenai partai politik.
Di Indonesia, sejarah keberadaan partai politik berada dalam dinamika
cukup panjang. Pada masa pemerintahan orde baru (orba), keberadaan partai politik
sangat dibatasi. 580 Hal ini tidak lepas dari sistem pemerintahan orba yang
mengandalkan gaya militeristik, kaku, dan rawan intervensi, terutama dalam sektor
politik. Namun, setelah tumbangnya sistem orba pascareformasi 1998, keberadaan
partai politik mulai menemukan ruang bebasnya seiring semakin dibukanya sistem
multi kepartaian.581 Pada momen ini, bermunculan banyak partai politik dengan
latar ideologi beragam, baik nasionalis, agamis, dan perpaduan antarkeduanya.
Pada pekembangan berikutnya, menggeliatnya partai politik baru berakibat
pada iklim sirkulasi kepemimpinan melalui sistem pemilihan umum (PEMILU)
yang semakin ketat dan kompetitif. Gelombang suara di tataran masyarakat
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Mohamad Faisal Ridho, Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia,
ADDALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8 2017, hlm. 79.
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Jailani, Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, Jurnal
Inovatif, Volume 8, Nomor I Januari 2015, hlm. 142.
579
Suyatno, Menjelajah Demokrasi, Humaniora, Bandung, 2008, hlm. 38-40
580
Abd. Rahman Mawazi, Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia,
Jurnal IN RIGHT; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 6 Nomor 2 Mei 2017, hlm. 147.
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Lili Romli, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, Jurnal Politica,
Volume 2 Nomor 2 November 2011, hlm. 213.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

421

mengalami perpecahan, bahkan meruncing pada konflik internal kepartaian.582
Pada batasan ini, arus dukungan masyarakat terhadap patai politik terbelah pada
banyak kubu dan faksi, mulai dari faksi agamis, nasionalis, tradisonalis, dan
modernis. Kenyataan ini kemudian mendorong banyak partai mengambil lagkah
strategis, di mana salah satunya adalah mendirikan organisasi sayap partai (OSP)
dengan berbagai segmentasi dan tipologinya. Mulai dari kalangan grassroot,
kalangan atas, agamis, pembisnis, dan sebagainya.
Eksistensi OSP dalam dinamika politik Indonesia mulai menemukan ruang
legitimasinya, persisnya ketika pemerintah melakukan perubahan perundangan
yang termuat dalam UU. No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tepatnya pasal
12 huruf (j) yang menyatakan bahwa: “salah satu hak partai politik adalah
membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”.583 Terbitnya payung
hukum ini praktis membuat daya tawar OSP semakin kokoh, sehingga secara
langsung memengaruhi jalannya diskursus politik, baik pada dimensi teoritis
maupun praktis.
Berangkat dari kerangka pikir di atas, studi ini memuat kepentingan untuk
mendeskripsikan secara mendalam perihal eksistensi OSP, kemudian diikuti
analisis terfokus perihal peran, fungsi, dan pengaruhnya terhadap bangunan dan
keberlangsungan politik Indonesia. Secara teoritis, kajian ini memiliki nilai
strategis untuk memperkaya khazanah keilmuan dan diskursus politik kontemporer.
Sedangkan pada tataran praksis, kajian ini bernilai strategis untuk membaca arah
masa depan politik Indonesia. Khususnya menyangkut keberadaan OSP beserta
pengaruhnya terhadap dinamika politik ke depan.

582

Jamaludin Ghafur dan M. Yasin al Arif, Suksesi Kepemimpinan dalam Partai
Politik:Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM, Nomor 4 Volume 24 Oktober 2017, hlm. 580.
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Maret 2016, hlm. 32.
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B. PEMBAHASAN
OSP; Sebuah Tinjauan Historis dan Konseptual
Secara genealogis, gerakan sosial politik berbau OSP sesungguhnya bukan
hal baru dalam dinamika politik Indonesia, 584 keberadaanya telah lama ada
bersamaan dengan kemunculan partai politik itu sendiri. Hanya, pada periode
sebelum bergulirnya sistem demokrasi, OSP belum memperoleh payung hukum
jelas, sehingga keberadaannya belum mendapat perhatian signifikan. Pada periode
ini, OSP lebih banyak berbentuk perserikatan dan perkumpulan yang sifatnya non
struktural, dirinya hadir berdasarkan ikatan emosional atas nama ideologi,
pemikiran ataupun ajaran keagamaan tertentu. Karenanya, pada masa ini eksistensi
mereka tidak memiliki ruang gerak cukup luas berpartisipasi dalam proses
penguatan demokratisasi internal partai, sehingga peran dan fungsi mereka tidak
banyak memengaruhi kebijakan parpol. Namun, seiring lahirnya Perubahan yang
termuat dalam UU No. 2 Tahun 2008, muncul beberapa paradigma baru, salah
satunya berupa pengakuan atas keberadaan OSP.
Pada batasan ini, terbentuknya badan hukum OSP melahirkan arah baru bagi
sistem politik dan tata kelola parpol Indonesia. Dalam hal sistem politik, OSP
berkedudukan sebagai ruang publik baru di mana fungsi kepartaian menjadi lebih
kuat dan berjalan maksimal, seperti halnya fungsi pendidikan politik, kaderisasi
parpol, dan sebagainya. Melalui keberadaan OSP, parpol diharapkan memiliki
keluasaan menjalankan fungsinya secara lebih luas dan efektif, menyentuh seluruh
lapisan masyarakat sampai pada ke akar-akarnya. Sedangkan dalam hal internal
kepartaian, kehadiran OSP menjadi semacam modernisasi sistem dan manajeman
partai politik. Dengan kata lain, OSP adalah wujud ikhtiyar parpol dalam rangka
melakukan penguatan dan peremajaan kualitas parpol seiring derasnya arus
perubahan dan pergeseran sosial politik akibat proyek globalisasi, seperti halnya

584

Ahmad Asroni dkk, Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap
Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta, Jurnal Dakwah, Volume 16 Nomor 1 2013,
hlm. 30.
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sistem dan kelembagaan partai politik, serta konsolidasi di tataran internal
parpol.585
Namun demikian, meski OSP telah mempunyai aspek yuridis, menariknya
sulit didapati penjelasan konseptual yang menguraikan secara eksplisit definisi
tentangnya. Sepanjang penelusuran penulis, paling dominan definisi OSP dipahami
sebagai organisasi di lingkup internal partai politik yang bergerak khusus di
tataran sosial masyarakat lintas aspek. Baik itu aspek ekonomi, aspek
pendidikan, aspek kebudayaan, aspek agama, dan lain sebagainya. Definisi ini
dilandaskan langsung pada UU No. 2 Tahun 2008. Persisnya, Pasal 12 huruf (j)
yang menyatakan bahwa partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi
sayap partai politik. Secara eksplisit, perundangan ini mengisyaratkan bahwa setiap
partai politik

mempunyai

wewenang

khusus

mendirikan OSP

dengan

menyesuaikan pada aturan dasar dan rumah tangga (AD dan RT) masing-masing
internal partai.586 Sampai pada batasan ini, minimnya penjelasan konseptual yang
menguraikan secara jelas definisi OSP, pada titik-titik tertentu telah memicu
lahirnya perdebatan, khusunya di lingkungan akademisi. Salah satu perdebatan
yang pernah muncul adalah polemik tentang kedudukan SOP dalam Rancangan
Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang sempat memanas
pada 2013 lalu. 587 Apakah SOP masuk dalam katagori ormas atau merupakan
pengecualian darinya?
Ditinjau dari perspektif sosiologi politik, pengertian OSP sesungguhnya
memiliki kesamaan dengan konsep gerakan sosial. Hal ini dilandaskan pada
penjelasan Anthony Giddens (2014) yang menyebut gerakan sosial sebagai upaya
bersama mencapai kepentingan maupun tujuan umum melalui tindakan kolektif, di
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mana keberadaannya terlepas dari intervensi lembaga-lembaga yang mapan, dan
pada saat bersamaam memiliki wewenang khusus melakukan kritik terhadap
jalannya politik dan dimensi kekuasaan. 588 Meski secara tekstual pendefinisian di
atas tidak ditemukan dalam istilah popular OSP, namun secara subtansial definisi
tersebut memiliki kesamaan erat dengan makna OSP dalam dimensi praksisnya.
Kesamaan tersebut tergambar jelas berdasarkan pola peran dan fungsi mereka yang
sama-sama bergerak di tataran masyarakat akar rumput. Selain itu, kesamaan
lainnya

terletak

pada

semangat

perjuangan

mereka

yang

sama-sama

menitikberatkan pada pembelaan dan perwujudan kepentingan masyarakat secara
menyeluruh (baca: rakyat). Pada aspek lainnya, OSP dalam pendefinisiannya
sebagai representasi gerakan sosial mengemban fungsi struktural, yakni penguatan
sistem dan kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan proses demokratisasi
serta kontrol atas sirkulasi kepemimpinan dan kekuasaan.
Menurut Ralph Turner dan Lewin Killian (1957), OSP dalam kedudukannya
sebagai bagian dari gerakan sosial (politik) dapat dikelompokkan mejadi tiga; 589
Pertama, gerakan yang berorientasi pada nilai. Kelompok ini mengandung ciri atas
adanya komitmen diri terhadap segala bentuk kompromi demi tegaknya satu nilai
populis. 590 Dengan demikian, memandang OSP sebagai gerakan sosial yang
berorientasi nilai populis meniscayakan pada semangat diri untuk senantiasa
melakukan pembelaan terhadap dimensi kemanusiaan dan menjunjung tinggi
prinsip moral. Dalam kaitan ini, keberadaan OSP keagamaan yang mengusung
jargon religiusitas, merupakan gambaran paling sederhana untuk melihat gerakan
sosial OSP berbasis nilai di lintas parpol. Misal, Partai Demokrasi Perjuangan
Indonesia (PDI-P) memiliki Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Partai Gerindra
memiliki Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira). Partai Demokrat mempunyai
Majelis Dzikir SBY. Demikian pula Partai Golongan Karya (Golkar) yang
mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) untuk jamaah pria, dan ada nama Al588
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Hidayah untuk jamaah perempuan. Secara pragmatis, harus diakui gerakan sosial
OSP berbasis nilai (keagamaan) seperti di atas, terbukti memainkan peran dan
fungsi yang tidak saja strategis, namun juga efektif menarik perhatian masyarakat
di tingkat bawah. Khususnya masyarakat yang masih kental dengan aroma
tradisional dan religiusitas.
Kedua, gerakan yang berorientasi pada kekuasaan. Kelompok ini
mencirikan dirinya pada kepentingan tercapainya status sosial. 591 Term kekuasaan
yang dimaksud di sini adalah kemampuan menancapkan pengaruh terhadap
individu ataupun kelompok, baik pengaruh tersebut diperoleh melalui jalan
legalitas formal, tradisional, maupun kharismatik. 592 Bahwa OSP sebagai gerakan
sosial politik merepresentasikan diri sebagai alat politik yang memiiliki tanggung
jawab besar mewujudkan dan menjaga tujuan kepartaian. Salah satu tujuan
kepartaian adalah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, yang selanjutnya
digunakan untuk kepentingan rakyat.

Menyelesaikan persoalan-persoalan

kebangsaan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat seperti
halnya kemiskinan, pengangguran, jaminan sosial, pendidikan, dan sebagainya.
Ketiga, gerakan sosial yang berorientasi pada partisipasi masyarakat.
Kelompok ini mencirikan dirinya pada komitmen diri menyuarakan setiap isu sosial
yang ada di tengah masyarakat.593 Isu sosial yang dimaksud di sini dapat berupa isu
kesehatan, isu kebudayaan, isu agraria, isu kemiskinan, dan segala bentuk problem
sosial lain yang bertemakan keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia.
Sederhananya, term partisipasi dipahami sebagai keterlibatan masyarakat secara
aktif, baik dalam proses politik maupun distribusi kekuasaan. Dalam sistem politik
demokrasi, partisipasi merupakan bagian dari civil culture yang mempunyai nilai
sentral untuk dapat mengukur dan mengetahui baik-buruknya proses demokratisasi.
Demokratisasi dinilai baik manakala proses partisipasi berjalan tinggi. Begitupun
sebaliknya, ketika angka partisipasi rendah, maka proses demokratisasi berada
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dalam kondisi buruk.594 Itulah sebabnya, negara-negara dengan civil cultur yang
kuat memiliki bangunan demokrasi lebih kokoh dan stabil daripada negara dengan
civil cultur yang masih lemah.595
Menakar Peran-Fungsi OSP dalam Sistem Politik Indonesia
Secara filosofis, jika merujuk pada perundangan kepartaian, hal
menyangkut fungsi dan peran OSP sejatinya tidak memiliki rujukan cukup jelas,
kecuali aspek legalitas pendiriannya sendiri. Hanya, jika dikaji lebih mendalam,
penjelasan fungsi dan peran OSP sesungguhnya masih dapat ditelusuri berdasarkan
pengertiannya, yang secara konseptual merujuk pada organisasi yang dibentuk oleh
dan, atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan RT
masing-masing partai politik. 596 Dengan demikian, penjelasan tentang peran dan
fungsi OSP sangat bergantung pada setiap platform masing-masing parpol, baik
pada aspek ideologi, ataupun AD dan RT parpol secara umum.
Ditinjau dari perspektif yang lebih umum, peran dan fungsi OSP dalam
sistem politik tidak dapat dilepaskan dari fakta semakin berkembangya dinamika
politik Indonesia di segala sektor. Pada ranah teoritis, OSP lahir atas dasar tujuan
modernisasi partai politik dalam upaya mewujudkan satu tata kelola kepartaian
yang mengedepankan semangat demokratis. Tujuan ini didasarkan pada kenyataan,
bahwa sebagai organisasi modern tertinggi, partai politik harus dapat menjadi
cerminan negara demokratis, 597 di mana prinsip-prinsip dasar tentang keterbukaan,
keadilan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas, kesemuanya harus dijalankan
dalam keseluruhan proses kepemimpinan dan distribusi kekuasaan yang transparan.
Jika merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, maka salah satu fungsi penting OSP
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adalah bagaimana ikut berperan aktif membangun organisasi kepartaian yang
bertul-betul mencerminkan semangat demokratis.
Sedangkan pada level praktis, OSP menjadi jawaban atas semakin
kompleksnya perubahan sosial masyarakat.598 Bahwa kian beragamnya dinamika
politik kontemporer, khususnya pasca dibukanya kran demokrasi, secara lansung
menuntut partai politik meningkatkan eksistensi dan tanggung jawab diri sebagai
sarana partisipasi politik masyarakat. Dalam kaitan ini, partai politik selain
mengemban fungsi rekrutmen kepemimpinan, dirinya juga mengemban tanggung
jawab besar lain yang tak kalah penting, seperti halnya fungsi sosialisasi politik dan
komunikasi politik.599 Dengan begitu, pada tataran praktisnya kemunculan OSP
dapat menurunkan beban tanggung

jawab kepartaian, sehingga proses

demokratisasi sistem politik nasional dapat berjalan maksimal, baik secara
subtansial maupun prosedural.
Di luar dari itu semua, di setiap negara yang menganut sistem demokratis
seperti Indonesia, OSP mengambil tempat dalam pengertiannya sebagai wujud
nyata partipasi politik dan kehadiran rakyat, bahwa apa yang disebut dengan
kedaulatan harus benar-benar berada di tangan rakyat dan dijalankan atas
kepentingan rakyat. Setiap tata kelola kekuasaan harus melalui keputusan bersama,
terkhusus jika bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya prinsip, seperti halnya
menyangkut sirkulasi kepemimpinan. Jika mendasarkan pada kerangka pikir ini,
maka kehadiran OSP pada dasarnya merupakan penerjemahan keberadaan partai
politik untuk dapat menguatkan posisi rakyat, terutama dalam hal penentuan
pemegang tampuk kekuasaan. OSP menjadi satu solusi di tengah minimnya
keterlibatan masyarakat, atau sulitnya mereka mengakses keberadaan partai politik,
yang secara konstitusional merupakan wadah utama rakyat menyampaikan aspirasi
dan suara mereka.
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Jika logika peran dan fungsi OSP dibangun berdasarkan pemikiran di atas,
maka dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi lain OSP adalah berkedudukan
sebagai organisasi yang diharapkan dapat membantu menjalankan beban tanggung
jawab parpol. Merujuk pada pada perundangan partai politik, tepatnya Pasal 11
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sekurang-kurangnya terdapat lima (5)
fungsi kepartaian yang berhubungan dengan keberadaan OSP, 600 yakni; Pertama,
fungsi pendidikan politik, artinya OSP dapat menjadi penyambung peran parpol
dalam hal mendidik elemen masyarakat supaya memiliki kesadaran akan hak dan
kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 601
Pendidikan politik bernilai penting karena dengannya masyarakat dapat memiliki
pengetahuan cukup luas tentang arti penting politik bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pendidikan politik yang tinggi akan menjadikan kultur partisipasi politik
menjadi emansipatif, sehingga setiap keputusan politik yang dilakukan senantiasa
dibangun di atas sikap independensi melalui pertimbangan akal logis dan rasional.
Kedua, sarana komunikasi politik, kenyataan atas semakin berkembangnya
dinamika politik dan kian majemuknya realitas kehidupan masyarakat, mutlak
mendorong parpol melakukan pembaruan dan modernisasi di segala sektor. Fakta
adanya kemajemukan dan pluralitas masyarakat, pada batasan-batasan tertentu,
akan menjadi tantangan bagi parpol menjalankan fungsi komunikasi politik secara
menyeluruh dan efektif. Dalam batasan ini, keberadaan OSP dengan segala
kelebihannya merupakan salah satu wujud trobosan baru parpol untuk dapat
memudahkan dirinya memasuki ruang publik, menyerap aspirasi dari lintas
kalangan, lintas identitas, dan lintas daerah. Kehadiran OSP mutlak dapat
memainkan peran dan fungsi strategis dalam upaya memaksimalkan peran parpol
melakukan fungsinya, yakni komunikasi politik.
Ketiga,

miniatur

sosialisasi politik,

secara

konseptual sosialisasi

mengandung arti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan
menghayati

600
601

kebudayaan

masyarakat

dalam

lingkungannya;

upaya

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Partai Politik Pasal 11 ayat (2).
Itiniyo, Peran Partai Politik dalam Mewujudkan, hlm. 30.
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memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh
masyarakat.602 Jika melandaskan pada pembacaan ini, sosialisasi politik berarti
memperkenalkan atau memasyaratkan politik ke ranah publik. Dalam hal
kehidupan berbangsa dan bernegara, sosialisasi politik menjadi bagian
fundamental, karena dengannya masyarakat akan dapat mengetahui secara
mendalam perihal fungsi keberadaan parpol, serta arti kehadiran masyarakat dalam
setiap keputusan politik. 603 Berkaitan dengan ini, maka OSP dapat diklaim sebagai
organisasi khusus partai yang pada tataran praktik dan teorinya memuat peran dan
fungsi strategis mengoptimalkan tanggung jawab parpol, termasuk di dalamya
dalam hal sosialisasi politik.
Keempat, medium partisipasi politik. Menurut Miriam Budiardjo (198),
partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara
dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah
(public policy).604 Pada tahap ini, kontekstualisasi OSP dalam kedudukannya sebagai
medium partisipasi politik tidak dapat dimaknai dalam arti popularnya. Makna
partisipasi politik OSP lebih cenderung mengarah pada keterlibatan aktif
masyarakat di akar bawah terhadap setiap dinamika politik kebijakan, politik
hukum, dan politik ekonomi yang berkembang di lingkungannya. Pada level
praktisnya, keterlibatan di sini dapat direpresentasikan melalui kegiatan kontrol
langsung, demonstrasi, membangun wacana di ruang publik, dan berbagai aktivitas
lain yang mengandung semangat kritis, pengawalan, dan check and ballance.
Kelima, miniatur rekrutmen politik. Dalam pengertian umum, rekrutmen
politik dipahami sebagai proses pengisian jabatan politik pada struktur dan lembaga
pemerintahan tertentu.605 Dalam sistem demokrasi, mutlak dikatakan satu-satunya
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lembaga yang memiliki legalitas melakukan proses rekrutmen politik adalah partai
politik. Hanya, seiring semakin mencairnya dinamika politik dalam tubuh parpol,
muncul gejala politik tertentu yang mengindikasikan adanya krisis di sektor
rekrutmen politik. Hal ini nampak jelas dari banyaknya elit politisi level struktural
yang berhadapan dengan masalah hukum. Kegagalan elit politisi menjalankan
tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat, baik di level eksekutif maupun
legislatif, mutlak disebabkan oleh rendahnya kualitas proses rekrutmen politik yang
sejauh ini lebih dominan dipengaruhi oleh selera popularitas daripada kapasitas
kemampuan dan kepemimpinan. 606 Berdasarkan kenyataan ini, kehadiran OSP
dalam tubuh parpol diharapkan mampu mendongkrak kinerja parpol, sehingga
membuat proses rekrutmen politik menjadi lebih baik dan sehat.
Analisis Pengaruh OSP terhadap Dinamika Politik Kontemporer
Dalam diskursus politik Indonesia, perbincangan OSP sejauh ini memang
belum menjadi tema politik populer menyamai level tema-tema lainnya. Paling
dominan, ruang perdebatan politik dewasa ini lebih banyak dipenuhi term politik
klasik, seperti halnya dinamika parpol, anomali pejabat, dan pertarungan kursi
kepemimpinan. Padahal jika ditelisik lebih dalam, tema OSP hakikatnya memuat
aspek keunikan tersendiri, terutama karena eksistensi dirinya yang dewasa ini mulai
memberi pengaruh siginifkan terhadap dinamika politik kontemporer. Dalam
kompetisi politik elektoral, misalnya, OSP memiliki peran sentral sebagai mesin
parpol paling militan, keberadaan mereka terbukti efektif mengakomodir kekuatan
dan dukungan massa di kalangan grass root. Dalam batasan-batasan tertentu,
semakin meningginya daya tawar dan pengaruh OSP di tataran masyarakat secara
langsung telah menghadirkan angin segar bagi parpol, yang pada saat bersamaan
tengah dilanda krisis kepercayaan dari masyarakat. 607
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Jika dihubungkan dengan realitas politik kontemporer, harus diakui
keberadaan OSP tidak dapat dikecualikan dari keberadaan parpol itu sendiri. Pada
tataran filosofis, OSP lahir berdasarkan pandangan dan cita-cita besar negara untuk
mewujudkan satu bangunan sistem demokratis yang kuat, baik sistem demokratis
dalam internal parpol maupun demokrais dalam konteks yang lebih besar, seperti
halnya dalam konteks bernegara dan berbangsa. 608 Sedangkan pada tataran
sosiologisnya, OSP menjadi jawaban di tengah berbagai kebutuhan masyarakat atas
munculnya sejumlah kenyataan-kenyataan empiris. Bahwa semakin majemuknya
realitas sosial politik kontemporer, secara langsung telah menghadirkan persoalan
baru di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kaitan inilah, OSP adalah bagian dari
konsensus sosial politik yang tidak saja bertujuan membantu parpol, namun juga
jawaban di tengah desakan kondisi riil sosial-politik.
Bercermin pada keseluruhan kenyataan di atas, maka menjadi mustahil
kemudian mengasampingkan OSP dari eksistensi parpol beserta dimensi di
dalamnya. OSP memiliki andil cukup besar bagi parpol mengoptimalkan peran dan
fungsi mereka, baik dalam hal konsolidasi demokrasi di lingkungan internal,
bahkan hingga aspek sosialisasi program dan kebijakan partai pada level akar
rumput. Pada level akar rumput, OSP menjadi ujung tombak parpol menjalankan
agenda kepartaian. Bahkan pada momen-momen tertentu, seperti halnya pada saat
kontestasi kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun nasional, OSP menjadi
satu gerakan underbow yang terbukti memainkan peran dan pengaruh signifikan
dalam hal menarik dukungan massa,609 sehingga dapat membantu meringankan
atau bahkan memaksimalkan tanggung jawab, beban, dan tugas parpol. Karenanya,
dapat disimpulkan bahwa kedudukan OSP dalam parpol dapat diibaratkan layaknya
hubungan simbiosis mutualisme. Pada satu sisi parpol menjadi ruang legitimasi di
mana OSP bernaung di bawahnya, dan pada sisi bersamaan OSP berfungsi sebagai
608
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penyambuung lidah yang membantu mempermudah hubungan parpol bersama
masyarakat di bawah, serta mempromosikan segala kebijakan politik parpol. 610
Apalagi, OSP sendiri mempunyai tipologi yang cenderung fleksibel, sehingga dapat
mempermudah dirinya melakukan adaptasi dengan kelompok atau golongan
masyarakat manapun.
Dalam batasan ini, dapat katakan bahwa OSP selain bermakna teoritis
sebagai instrumen modernisasi parpol dalam upaya mencapai kematangan
berdemokrasi, pun juga menyimpan makna praksis sebagai simbol alat transfer
kekuasaan yang fokus beroperasi di kalangan massa. Fakta ini sekaligus
mempertegas posisi OSP sebagai miniatur partai politik yang di satu sisi bertujuan
untuk mencitrakan nilai-nila populis parpol, dan sekaligus berperan sebagai mesin
pendulum suara di level elektoral.

Pada level populis, OSP mendudukkan

dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan, seperti halnya keagamaan, kebudayaan,
dan kegiatan sosial lain yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Sedangkan
pada level elektoral, OSP berusaha menggaet dukungan massa dengan melakukan
pendekatan bersifat persuasif. Dalam kaitan ini, mobilisasi melalui isu-isu ekonomi,
isu etnisitas, isu agama, isu ketidakadilan, isu gender, pemanfaatan jaringan
ekonomi, jaringan patron-klien, kesemuanya merupakan instrumen populer yang
dewasa ini banyak bersentuhan dengan gerakan OSP lintas parpol.
Jika mengamati perkembangan politik terakhir, sangat besar kemungkinan
OSP akan memainkan peran sentral. Munculnya fenomena gerakan politik kekinian
seperti relawan, baik yang bergerak di dunia virtual maupun dunia nyata, adalah
bukti nyata betapa dalam beberapa tahun ke depan, OSP akan menjadi satu
kekuatan politik kontemporer yang tidak saja akan memengaruhi peta politik,
namun juga akan membuat ruang demokrasi kita semakin hidup dan berdansa.

610

Ibid., 54.
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C. PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan keseluruhan pembacaan di atas, terdapat beberapa poin penting
yang sekaligus menjadi simpulan penulisan paper ini, yaitu: Pertama, kemunculan
organisasi sayap partai (OSP) hakikatnya merupakan bagian dari perwujudan nilai
filosofis negara, bahwa negara memberi jaminan kemerdekaan setiap warga negara
untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan berpendapat. Secara
yuridis, OSP menemukan ruang legitimasinya melalui UU. No 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik, tepatnya pasal 12 huruf (j). Sedangkan pada aspek sosiologis,
kemunculan OSP dipicu oleh semakin berkembangnya kehidupan masyarakat
sehingga menuntut adanya penguatan peran dan fungsi partai politik. Kedua, pada
tataran teoritis, kedudukan OSP sebagai organisasi yang bernaung di bawah
perundangan kepartaian mengisyaratkan bahwa OSP memiliki peran dan fungsi
menguatkan eksistensi kepartaian. Baik itu menyangkut sosialisasi, komunikasi,
rekrutmen, terutama dalam hal partisipasi. Adapun di lingkup praktisnya, OSP
identik dengan organisasi sosial yang lebih banyak bergerak dan berbaur dengan
kehidupan masyarakat di lintas aspek. Baik itu di aspek ekonomi, pendidikan,
kebudayaan, kepemudaaan, bahkan pada ranah paling sakral sekalipun, seperti
halnya agama. OSP memiliki ciri diri yang fleksibel, karena sifatnya yang
fleksibelitas inilah, OSP menjadi satu gerakan sosial politik yang dapat memperkuat
basis elektoral parpol di lintas kalangan. Ketiga, dalam konteks politik
kontemporer, peran dan fungsi OSP mempunyai pengaruh cukup signifikan. Hal
tersebut disebabkan oleh tipologi dan ruang gerak sosial mereka yang berada dekat
dengan kehidupan masyarakat, bahkan bersentuhan langsung dengan aktivitas
keseharian. Besarnya pengaruh OSP ada pada pola gerakan sosial politik mereka
yang tidak saja bersifat fleksibel, namun juga memiliki sensitivitas diri melakukan
adaptasi dengan perkembangan sosial. Dalam kaitan ini, mengemukannya term
politik dengan istilah relawan, merupakan bukti nyata betapa keberadaan OSP akan
menjadi satu variable politik berpengaruh, yang secara signifikan akan menentukan
proses sirkulasi kepemimpinan Indonesia ke depan.
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REVITALISASI SAYAP PARTAI POLITK SEBAGAI KELOMPOK
KEPENTINGAN
Andreas Pandiangan

Sayap partai politik sebagai bagian partai politik memiliki posisi strategis di dalam proses
dan dinamika Sistem Politik Indonesia. Posisi strategis dapat dicapai bila sayap partai
politik berhasil menjadi kelompok kepentingan. Hal yang sesuai dengan kehendak parpol
masing-masing. Dengan menjadi kelompok kepentingan dalam konteks proses dan
dinamika SPI, sayap parpol akan membantu tujuan parpol. Namun, kenyataan berbicara
lain. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi sayap parpol melalui 4 langkah yang
ditawarkan Nasikun. Usahakan revitalisasi sayap-sayap parpol tentunya akan berakhir
pada kemampuan sayap-sayap parpol berinteraksi mengelola dan memperjuangkan
aspirasi anggotanya dan masyarakat ke dalam proses dan dinamika Sistem Politik
Indonesia.
The wings of political parties as part of political parties have a strategic position in the
process anf dynamics of the Indonesian Political System. Strategic position can be achieves
if the wings og political parties succeed in becoming interest groups. This is in accordance
with the wishes of the respective political parties. By becoming an interest group in the
context of the process anf dynamics of the Indonesian Political System, the political parties
‘wings will help the political parties’ goals. However, reality speaks differently. For this
reason, it is necessary to revitalize the wings of political parties through the 4 steps offered
by Nasikun. Try to revitalize the wings of political parties will ultimately end in the ability
of the political parties wings to manage and fight for the aspirations of their members and
the community into the process anf dynamics of the Indonesian Political System.

A.

Pendahuluan
Sebagai bagian tidak terpisahkan dari partai politik (parpol), keberadaan

sayap parpol, saat di Orde Baru dikenal dengan nama onverbouw-organisasi
payung, tentunya tidak sekadar pelengkap keberadaan parpol.
Yang dimaksud dengan tidak sekadar pelengkap keberadaan parpol
mencakup tidak hanya mesin pencari dukungan parpol dari kelompok masyarakat
tertentu di saat pemilu. Termasuk tidak hanya hiasan politik struktur parpol
tertentu guna melengkapi keragaman dukungan masyarakat.
Padahal secara konseptual, peran sayap parpol diharapkan lebih dari kondisi
tersebut yakni berperan aktif dalam sistem politik Indonesia yang berubah total
pasca reformasi. Dari sisi perjuangan kepentingan aspirasi, sayap politik termasuk
bagian dari jenis kelompok kepentingan dalam konteks dinamika sistem politik.
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Sayap parpol dikategorikan sebagai kelompok kepentingan karena didirikan
atas identitas kepentingan keragaman kelompok di masyarakat seperti pelajar,
pemuda, perempuan, mahasiswa, pengusaha dan lain sebagainya.
Namun, jujur diakui bahwa sampai saat ini ketidakmaksimalan peran sayap
parpol dalam sistem politik Indonesia belum maksimal sebagaimana peran sebuah
kelompok kepentingan. Sayap parpol tidak mampu mengagregasikan dan
mengartikulasikan kepentingan organisasi dan anggotanya dalam Sistem Politik
Indonesia (SPI).
Tulisan ini akan membahas perihal SPI dan kerjanya, sayap parpol sebagai
kelompok kepentingan, gambaran ringkas sayap parpol peserta pemilu 2014 yang
memiliki kursi di DPR RI dan usaha revitalisasi sayap parpol dalam SPI.
B.

Pembahasan

B.1. Sistem Politik
Pasca reformasi, SPI mengalami perubahan total, baik dari sisi struktur dan
dinamikanya. Diawali dengan perubahan akibat Amademen UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa sistem
ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah
mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar.611
David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi
dari pada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian dari pada nilai-nilai tadi bersifat
memaksa atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaaan
tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 612
Sedangkan Robert A. Dahl menyatakan bahwa sistem politik adalah sebagai
pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan—

611

Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan
Keempat UUD Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan
Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.
612
Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 15.
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sampai dengan tingkat yang berarti—kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun
kewenangan. Ahli lain, Grabiel A. Almond menyatakan bahwa sistem politik
adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi di dalam masyarakat yang
merdeka. 613
Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat kita katakan bahwa sistem politik
adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam
masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan
pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit
banyak bersifat sah. Dengan melibatkan tingkat yang berarti seperti kontrol,
pengaruh, kekuasaan, ataupun kewenangan dari pihak tertentu.
Dengan berpijak dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu
mendapatkan perhatian, antara lain: adanya sistem interaksi, pengalokasian nilainilai kepada masyarakat dan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Serta
melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun kewenangan dari pihak
tertentu.
Sebagai sebuah sistem, kehidupan politik mempunyai 4 (empat)
karakteristik utama yakni: 614 Pertama, sifat-sifat identifikasi, artinya sistem
politik memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem sosial lain. Kedua,
masukan dan hasil (input dan output). Keputusan yang mengikat (authoritative
decisions) merupakan pusat perhatian studi politik, karena ia berpengaruh penting
terhadap masyarakat. keputusan mengikat itu disebut keluaran (output). Agar
suatu sistem dapat terus berlangsung, ia harus mendapatkan masukan (input) dari
lingkungannya. Tanpa masukan, sistem tidak akan dapat bekerja, dan tanpa
keluaran kita akan dapat mengetahui apa saja yang telah dikerjakan sistem.
Ketiga, deferensiasi di dalam sistem. Sistem yang bekerja untuk mengubah
masukan yang diperoleh dari lingkungan menjadi suatu jenis keluaran, tidak
mungkin mengerjkan pekerjaan yang beraneka ragam dalam waktu bersamaan.
613

Ibid.
David Easton, Analisis Sistem Politik dalam Roy C. Macridis-Bernard E. Brown,
Perbandingan Politik, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 36-39.
614
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Untuk itu struktur-struktur di dalam sistem harus mengenal diferensial minimal.
Keempat, integrasi suatu sistem. Diferensiasi struktural yang selalu berubah
secara potensial dapat menghancurkan integrasi sistem.
David Easton membangun sebuah model kegunaan untuk politik. Model ini
menggambarkan hubungan antara subsistem-subsistem dan sistem-sistem dalam
masyarakat seperti dalam gambar 1.1. Berikut: 615
Gambar 1.1.
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Hasil keluaran proses sistem politik berupa keputusan/kebijakan dan
tindakan. Keluaran sistem politik tersebut secara otomatis akan mendatangkan
respon dari pihak-pihak yang sebelumnya mendukung atau menuntut. Bahkan
juga respon dari lingkungan sistem politik itu sendiri. Respon secara sederhana
dapat bersifat positif maupun negatif. Respon secara otonomatis akan menjadi
proses umpan balik bagi sistem politik tersebut. Bila positif berarti akan menjadi

615

David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta, hlm. 252.
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dukungan pada sistem politik. Sementara bila respon yang timbul bersifat negatif
akan melahirkan tuntutan pada sistem politik.
Input sistem politik dapat dibagi 2, yaitu input tuntutan (demand) dan input
dukungan (support). Input-input inilah yang memberikan bahan mentah dan
informasi yang harus diproses sistem politik, dan juga sebagai energi bagi
kelangsungan sistem politik. 616
Tuntutan terjadi jika ada perbedaan kepentingan antara individu,
masyarakat dan lingkungan sistem politik dengan apa yang dihasilkan oleh sistem
itu sendiri. Adanya tuntutan-tuntuan dari indivisu, masyarakat dan lingkungan
sistem yang kesemuanya tidak dapat dipenuhi merupakan alasan mengapa suatu
sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat atau merupakan alasan mengapa
orang melibatkan diri dalam kegiatan politik.
Terdapat 2 jenis tuntutan yakni dari lingkungan di sekitar sistem itu
(lingkungan eksternal) dan dari lingkungan sistem itu sendiri (lingkungan
internal). Tuntutan ekternal berasal dari sistem sosial, ekonomi, pisik dan budaya
baik dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Sedangkan
input tuntutan internal merupakan masukan yang timbul dan berasal dari situasisituasi yang terjadi di dalam sistem politik.
Pertanyaannya, bagaimana tuntutan-tuntutan itu dirubah menjadi isu-isu
politik? Isu politik adalah suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat
ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang petning untuk dibahas melalui saluransaluran yang disepakati dalam sistem politik tersebut. Perbedaan antara tuntutan
dengan isu politik adalah pada bagaimana mengubah tuntutan menjadi isu politik.
Dukungan terjadi jika ada kesesuaian kepentingan antara individu,
masyarakat dan lingkungan sistem politik dengan apa yang dihasilkan oleh sistem
politik. Input dukungan sama vitalnya dengan input tuntutan, disebabkan jika
input tuntutan hanyalah bahan dasar untuk membuat produk akhir (keputusan),
sistem politik juga memerlukan energy dalam mempertahankan keberlangsungan

616

David Easton, Analisis Sistem Politik dalam Roy C. Macridis-Bernard E. Brown,
Perbandingan Politik, Erlangga, Jakarta: Erlangga, 1992, hal. 42-51.
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hidupnya. Energi yang dimaksud adalah berupa tindakan-tindakan atau
pandangan-pandangan yang memajukan sistem politik. Tanpa dukungan,
tuntutan-tuntutan tidak akan dapat dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak
akan terselesaikan.
Input dukungan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu
dukungan yang dinyatakan secara terbuka (over action) dan dukungan yang tidak
dinyatakan secara terbuka melainkan dukungan dalam bentuk sikap atau suasana
pikiran (covered action). Dukungan berupa suasana pikiran ini merupakan input
yang vital bagi bekerjanya dan bagi kelangsungan suatu sistem politik, menurut
Easton, dukungan diberikan harus ditujukan kepada objek yaitu komunitas
politik, rejim dan pemerintahan. Dukungan kepada rejim merupakan dukungan
kepada semua peraturan mengatur cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke
dalam sistem tersebut dan cara melaksanakan keputusan.
Dukungan yang terus menerus merupakan kebutuhan energi sistem politik,
sehingga dapat mengubah tuntutan menjadi output atau keputusan politik. Untuk
memperoleh dukungan yang terus menerus, sistem politik menggunakan 2 (dua)
cara, yakni (1) menyesuaikan output dengan input tuntutan dan (2) dengan cara
politisasi.
Yang dimaksud dengan cara pertama, menyesuaikan output dengan input
tntutan adalah bahwa apapun tuntutan keputusan politik dari sistem diusahakan
agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kalau sistem tidak mampu memenuhi
tuntutan anggota masyarakat maka arus dukungan akan berkurang bahkan
mungkin akan hilang sama sekali. Akan tetapi ada kemungkinan dukungan dari
masyarakat tidak datang sebagai akibat dari keuntungan yang diterimanya,
melainkan karena adanya paksaan atau ancaman bagi anggota sistem. Namun
semakin demokratis suatu sistem politik semakin rendah porsi paksaan untuk
mendapatkan dukungan. Sebaliknya, semakin otoriter suatu sistem politik
semakin tinggi pulalah porsi paksaan untuk memperoleh dukungan. Selain itu
pula, sistem dapat memperoleh dukungan tanpa selalu memenuhi tuntutan
masyarakat melainkan menggunakan apa yang disebut dengan cadangan
dukungan.
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Cadangan dukungan merupakan suatu situasi yang mendukung sistem
akibat hubungan yang dibina oleh pemerintah yang lagi memerintah. Cadangan
dukungan dapat berasal dari partai politik, kelompok militer, dan kelompok
masyarakat yang mendukung sistem. Partai politik, kelompok militer dan
kelompok masyarakat yang mendukung sistem, merupakan modal utama bagi
pemerintah untuk membuat dan menjalankan kebijakan yang memang tidak selalu
sesuai dengan tuntutan anggota masyarakat.
B.2. Kelompok Kepentingan
Salah satu komponen yang menjadi aktor input dalam SPI adalah kelompok
kepentingan. Nasikun merumuskan kelompok kepentingan sebagai kelompok
yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berhubungan dengan suatu
legitimasi atas suatu pola hubungan-hubungan kekuasaan otoritatif dengan
mereka yang tidak memiliki kekuasaan otoritatif. 617
Dengan memperhatikan proses dan dinamika SPI dan memahami konsep
kelompok kepentingan maka sayap parpol merupakan kelompok kepentingan
dalam dinamika SPI. Kondisi ideal tersebut seiring dengan pemahaman dan kajian
akan semangat dan menelaah tujuan pembentukan sayap parpol.
Lalu diskusi berlanjut bagaimana agar sayap parpol berhasil memposisikan
dirinya sebagai kelompok kepentingan dalam SPI?. Nasikun mensyaratkan
minimal 4 hal yang harus dimiliki sayap parpol agar berhasil menjadi kelompok
kepentingan.
Syarat dimaksud yakni: 1. Lembaga-lembaga harus merupakan yang
bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa
campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya. 2. Kedudukan
Lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat
monopolistis. 3. Peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa
sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu
merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-

617

Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 20.
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keputusannya mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan para
anggotanya. 4. Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis. 618
B.3. Sayap Parpol
Untuk pertama kalinya, sayap parpol diatur Undang-Undang No.2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik. Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu hak
partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
Penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa organisasi sayap sendiri menurut UU No.
2 Tahun 2008 adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri
sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai
Politik.
Dari 10 parpol peserta Pemilu 2014 yang memiliki kursi di DPR RI,
semuanya memiliki sayap parpol meskipun berbeda penamaan. Seperti penamaan
sayap parpol dilakukan Partai NasDem, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai
Demokrat, dan Hanura. Sementara PDIP, sayap parpol merupakan bagian dari
komunitas juang Partai, selain organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi
lainnya. 619 Terdapat 2 parpol menggunakan badan otonom untuk sayap parpolnya
yakni PKB dan PPP. PAN menggunakan nama organisasi otonom untuk sayap
parpolnya.
Bila menelaah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
masing-masing parpol, fungsi sayap parpol masing-masing mendapatkan perhatian.
Salah satu fungsi yang dikehendaki adalah menjadi kelompok kepentingan, Fungsi
dimaksud seperti di Tabel 1.
Tabel 1
Fungsi Sayap Partai Politik Peserta Pemilu 2014
No.
1

Partai Politik
Partai
NasDem

618
619

Fungsi di Parpol
Bagian penyelenggara kader di tingkat
kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

Pengaturan
AD Partai
NasDem-Pasal 13.

Ibid., hlm. 24-25.
Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.
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2

PKB

Perangkat partai yang berfungsi
membantu melaksanakan kebijakan
partai, khususnya yang berkaitan dengan
kelompok masyarakat tertentu dan
merupakan basis massa serta sumber
kader Partai di berbagai segmen
dan/atau lapisan sosial masyarakat

AD PKB-Pasal 44
(1).

3

PKS

?

?

4

PDIP

Melakukan pengorganisasian rakyat
sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya
penggalangan pemilih di luar basis
Partai.

AD PDIP-Pasal 54
(2).

5

Partai Golkar

Wadah perjuangan pelaksana kebijakan
partai guna memenuhi kebutuhan
strategis guna memperkuat basis
dukungan partai

AD Partai GolkarPasal 28.

6

Partai
Gerindra

Sebagai sumber anggota yang berperan
sebagai pendukung Partai untuk
membantu perjuangan Partai Gerindra
melalui pelaksanaan Program Partai
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

ART Partai
Gerindra-Pasal 23
(1).

7

Partai
Demokrat

Wadah kaderisasi dan perjuangan
pelaksanan kebijakan partai guna
memenuhi kebutuhan strategis
memperkuat basis dukungan partai

AD Partai
Demokrat-Pasal
97.

8

PAN

Membantu dewan pimpinan partai
melakukan konsolidasi, akselerasi,
dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja
partai dalam perencanaan,
pengorganisasian dan pelaksanaan tugas,
kegiatan dan program partai di bidangbidang dan atau kelompok-kelompok
tertentu guna mencapai tujuan partai.

ART
58.

9

PPP

organisasi
massa/profesi/kemasyarakatan yang
menyalurkan aspirasi politiknya kepada
dan bernaung di bawah PPP, yang
mengatur urusan rumah tangganya
sendiri.

AD PPP, Pasal 76
(8).

10

Partai Hanura

-

-

PAN-Pasal
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Sementara bila menelaah jenis masing-masing sayap parpol, periksa Tabel 2,
maka dapat dikategorikan beberapa basis yakni pelajar, mahasiswa, pemuda,
perempuan, keagamaan, pengusaha, budaya dan hukum.
Tabel 2
Sayap Partai Politik Masing-Masing Parpol Peserta Pemilu 2014
No.

Partai Politik

Sayap Partai Politik

1

Partai NasDem

Ormas NasDem (1/2/2010), Garda Pemuda Nasional
Demokrat (14/7/2011), Liga Mahasiswa NasDem
(5/12/2011), Gerakan Massa Buruh-Gemuruh NasDem
(1/9/2012), Serikat Pedagang Restorasi Nasdem, Badan
Advokasi Hukum Nasdem-Bahu, Liga Budaya Nusantara
Nasdem, Garnita Malahayati.

2

PKB

Gerakan Pemuda Bangsa-Garda Bangsa (11/3/1999),
Perempuan Kebangkitan Bangsa-Perempuan Bangsa.

3

PKS

Gerakan Persaudaraan Pemuda-Gema Keadilan (1/9/2005),
Garuda Keadilan-GK, PKS Muda (10/5/2018).

4

PDIP

Banteng Muda Indonesia-BMI (2006)620, Baitul Muslimin
Indonesia-BAMUSI (29/3/2007), Relawan Perjuangan
Demokrasi-Repdem, 621 Taruna Merah Putih-TMP
(10/1/2008), Gerakan Nelayan Tani Indonesia-GANTI
(13/4/2013).

5

Partai Golkar

SOKSI, Kosgoro, MKGR, Agnkatan Muda Pembaharuan
Indonesia-AMPI (28/6/1978), Angkatan Muda Partai
Golkar-AMPG (11/2/2002), Kesatuan Perempuan Partai
Golkar-KPPG, Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah,
Himpunan Wanita Karya-HWK, Majelis Dakwah
Indonesia.

6

Partai Gerindra Satuan Relawan Indonesia Raya-SATRIA (30/5/2008) 622,
Tunas Indonesia Raya-TIDAR (7/7/2008), Kristen Indonesia
Raya-KIRA (18/11/2008), Gerakan Muslim Indonesia Raya620

Sebagai sayap pertama PDIP sejak 2006. Awalnya bernama Komite Nasional Banteng
Muda Indonesia yang dideklarasikan di Semarang, pada tanggal 29 Maret 2000. Periksa
https://bantengmudaindonesia.or.id/sejarah/
621
https://repdemnews.wordpress.com
622
mempunyai tugas dan misi khusus untuk menghimpun, menggalang, mengembangkan dan
meningkatkan sumber daya dan potensi masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional
bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera serta membantu penanggulangan bencana
nasional dalam segi sosial. Periksa https://ppsatria.org/
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GEMIRA (2009),Perempuan Indonesia Raya-PIRA (2012),
Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara-GEMA
SADHANA, Barisan Tani, Wirausaha dan SenimanBATARA NUSANTARA (16/3/2013), Persatuan Tionghoa
Indonesia Raya-PETIR,
Gerakan Kristiani Indonesia Raya-GEKIRA (11/4/2019).
7

Partai
Demokrat

Forum Komunikasi Pendiri, Kader Muda Demokrat-KMD
(23/8/2003), Generasi Muda Demokrat, Komite Nasional
Pemuda Demokrat-KNPD (12/7/2004), Angkatan Muda
Demokrat-AMD (9/3/2004), Perempuan Demokrat RIPDRI, DPP Gerakan Penegak Pancasila Demokrat-GP
Pandem, Relawan Biru Indonesia-RBI, Ikhwanul
Muballigin, Gerakan Mahasiswa Merah Putih-Gema MP,
Gerakan Rakyat Demokrat-GRD, Angkatan Muda Demokrat
Indonesia-AMDI (28/10/2004), Angkatan Muda Indonesia
Bersatu-AMIB, Aliansi Masyarakat Pemilih JakartaAMPIJA, Benteng Indonesia Raya-BIRA, Bintang
Demokrat, Forum Komunitas Kebangsaan Indonesia
Bersatu-Fokus Kirbar, Gerakan Cendikiawan DemokratGCD, Generasi Muda Demokrat-GMD (5/4/2004). Insan
Muda Demokrat Indonesia-IMDI (20/5/2014).

8

PAN

Barisan Muda Penegak Amanat Nasional-BM PAN
(23/8/1998), Garda Muda Nasional-GMN, Partai Bintang
Reformasi-PBR (10/12/2011), Gerakan Wirausaha Desa
(10/12/2011), Garda Muda Nasional-GMN (10/12/2011),
Pandu Indonesia , (10/12/2011), Parra Indonesia
(10/12/2011), Perempuan Amanat Nasional-PUAN.

9

PPP

Wanita Persatuan Pembangunan-WPP, Gerakan Pemuda
Ka’bah- GPK (29/3/1982), Generasi Muda Pembangunan
Indonesia-GMPI, Angkatan Muda Ka’bah-AMK
(30/11/1998).

10

Partai Hanura

Satuan Pelajar Mahasiswa-SAPMA HANURA, Gerakan
Muda-Gema Hanura, Gerakan Muda Nurani Rakyat-Gemura
(21/1/2007), Pemuda Hati Nurani Rakyat-Pemuda Hanura
(30/8/2007), Srikandi Hanura, Perempuan Hanura, Buruh
Hanura, Satria Hanura, Lembaga Komitmen Tim RakyatLKTR, Ostra Hanura.

Bila memandang keberadaan dan tujuan masing-masing sayap parpol,
tentunya berpotensi untuk menjadi kelompok kepentingan. Namun kenyataan tidak
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demikian. Sayap parpol pada umumnya belum berhasil mewujudkan seperti yang
diinginkan parpol induknya.
Bahkan cenderung hanya ‘dimanfaatkan’ semata guna kepentingan pemilu
mendulang suara parpol dari berbagai segmen masyarakat. Sehingga bisa
dipastikan sangat sulit berperan dalam SPI sebagai kelompok kepentingan.
Sesuai dengan syarat Nasikun, sayap-sayap parpol belum mampu menjadi
lembaga-lembaga bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusankeputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya.
Termasuk perihal kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang
bersangkutan harus bersifat monopolistis, tidak gampang karena tiap parpol
memiliki sayap parpol dengan kemiripan basis yang sama.
Belum lagi terjadi kecenderungan dimana sayap-sayap parpol belum mampu
mengikat anggota-anggota melalui keputusan-keputusannya. Termasuk kondisi
internal sayap-sayap parpol belum sepenuhnya demokratis.
Oleh karena perlu dilakukan revitalisasi terhadap sayap-sayap parpol agar
berperan di proses dan dinamika SPI sebagai kelompok kepentingan. Revitalisasi
perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Pertama, sayap-sayap parpol harus merupakan yang bersifat otonom dengan
wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari
badan-badan lain yang ada di luarnya. Kedua, kedudukan sayap-sayap parpol di
dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis dari sisi keunikan
dalam mengaspirasikan kepentingan anggota dan masyarakat. Ketiga, peranan
sayap-sayap parpol berperan dan dipatuhi anggotanya melalui keputusankeputusannya serta Keempat, sayap-sayap parpol harus bersifat demokratis.
Sehingga demikian, organisasi sayap-sayap parpol tidak sekadar media
parpol dengan masyarakat dengan berbasis kepentingan. Dimana sayap-sayap
parpol menjadi rekruitmen politik dan kaderisasi. Melainkan dapat berfungsi
menjadi kelompok kepentingan di dalam proses dan dinamika SPI.
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Penutup
Organisasi sayap-sayap parpol seperti yang dikehendaki Pasal 12 huruf (j)
Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan kehendak parpol
masing-masing yakni menjadi kelompok kepentingan. Dengan menjadi kelompok
kepentingan dalma konteks proses dan dinamika SPI, sayap parpol akan membantu
tujuan parpol.
Namun, kenyataan berbicara lain. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi sayap
parpol melalui 4 langkah yang ditawarkan Nasikun. Usahakan revitalisasi sayapsayap parpol tentunya akan berakhir pada kemampuan sayap-sayap parpol
berinteraksi mengelola dan memperjuangkan aspirasi anggotanya dan masyarakat
ke dalam proses dan dinamika SPI.
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PERAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITK DALAM MENANGKAL
DELEGITIMASI PEMILIHAN UMUM

AGIL OKTARYAL, S.H., M.H.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Abstrak
Memasuki era digital, pemilihan umum di Indonesia kian mendapat tantangan
kompleks. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan cenderung tak terkendali
menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu juga makin meningkat terutama
untuk menangkal informasi-informasi yang tidak benar terkait pemilu maupun
penyelenggaraan pemilu. Disinformasi inilah yang mengancam legitimasi KPU dan
Bawaslu sebagai penyelanggara pemilu sehingga kepercayaan publik terhadap
pemilu menurun (delegitimasi pemilu). Selama ini upaya penegakan terkait ini yang
dikedepankan adalah upaya hukum, tetapi luput dari upaya preventif dengan
memanfaatkan organisasi sayap partai politik sebagai garda yang dapat
dikedepankan dalam menangkal delegitimasi Pemilu. Upaya pelibatan organisasi
sayap partai politik itu dilakukan melalui empat cara. Pertama, turut serta
mengedukasi publik. Kedua, menciptakan gagasan yang mendukung
penyelenggaraan Pemilu dan menguntungkan partai politik. Ketiga, bersinergi
dengan aparat penegak hukum. Keempat, bersinergi dengan penyelenggara pemilu.
Keempat cara pelibatan organisasi sayap partai politik itu dipercayai dapat
memperkuat upaya-upaya guna menangkal delegitimasi Pemilu yang masif terjadi
selama ini.
Kata Kunci: Delegitimasi Pemilu, Organisasi Sayap Partai Politik

Abstract
Entering the digital age, general elections in Indonesia are increasingly challenged.
Information dissemination that is so fast and tends to be uncontrollable causes the
workload of election administrators to increase, especially to ward off untrue
information related to elections and election administration. This disinformation
threatens the legitimacy of the KPU and Bawaslu as election organizers so that
public confidence in the election decreases (electoral delegitimation). So far, these
related enforcement efforts that have been put forward are legal efforts, but have
escaped preventive efforts by utilizing the wing organization of political parties as
a guardian that can be put forward in counteracting the delegitimation of elections.
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The effort to involve the wing organization of political parties was carried out in
four ways. First, participate in educating the public. Second, creating ideas that
support the holding of elections and benefit political parties. Third, synergize with
law enforcement officials. Fourth, synergize with election organizers. The four
ways in which political party wing organizations are involved are believed to be
able to strengthen efforts to counteract the massive delegitimation of elections that
have occurred so far.
Keywords: Election Delegitimacy, Political Party Wing Organizations

A. Pendahuluan
Memasuki era digital, pemilihan umum di Indonesia kian mendapat
tantangan kompleks. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan cenderung
tak terkendali menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu juga makin
meningkat terutama untuk menangkal informasi-informasi yang tidak benar
terkait pemilu maupun penyelenggaraan pemilu. Apalagi sekarang tidak ada
beda antara opinion leader dengan seseorang yang memiliki media sosial
namun berhasil membuat postingan yang bisa memberikan hallo effect. Di
mana setiap orang bisa saling memengaruhi dan suasana disinformasi politik
dalam konteks Pemilu semakin tinggi. Disinformasi inilah yang dapat
mengancam dua aspek. Pertama, cara pemilih dalam menentukan pilihannya.
Kedua, mengancam legitimasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelanggara
pemilu sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu menurun (delegitimasi
pemilu).623
Dalam konteks yang kedua itu, Norris dalam bukunya menjelaskan
tentang pentingnya integritas pemilu yang salah satu aspeknya adalah
legitimasi. Menurut Norris melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun
kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik (pemerintahan terpilih).
Demikian halnya aspek perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat
623

“KPU Khawatir Hoaks dan Disinformasi Bisa Rusak Integritas Pemilu”
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/12242621/kpu-khawatir-hoaks-dan-disinformasibisa-rusak-integritas-pemilu Diakses Pada 28 Maret 2019, Pukul 22.26 WIB.
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meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pemilu (voter turnout),

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu
meredam aktivitas protes massa. Norris juga menyebutkan bahwa integritas
pemilu

dapat

memfasilitasi

penguatan kualitas

representasi politik.

Konsekuensi lainnya dari integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan
keamanan dan manfaat lainnya untuk sistem politik.624
Akan tetapi, realitas di Indonesia upaya delegitimasi pemilu seakan
tidak terbendung. Misalnya sebelum Pemilu 2019 diselenggarakan beredar isu
kotak suara berbahan dasar kardus selesai, mendekati Pemilu muncul lagi
pemberitaan menyangkut hoaks tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut
01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, kemudian isu surat suara tercoblos di
Sumatra Utara, dan beberapa waktu kemudian, ada pemberitaan bocornya kisikisi soal pada debat pertama Pilpres yang akan diselenggarakan pada 17 Januari
2019.625 Teranyar, adanya demonstrasi yang meragukan sistem teknologi
informasi milik KPU. 626
Pemberitaan tidak benar seperti ini dalam praktiknya mampu
memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap integritas dan netralitas
penyelenggara pemilu yang berujung pada rendahnya legitimasi rakyat
terhadap penyelenggara pemilu. Bahkan Komisioner KPU Pramono Ubaid
Tanthowi mengatakan, kasus-kasus tersebut adalah sebagian dari upaya
delegitimasi terhadap KPU, banyak penyelenggara pemilu yang dilaporkan ke
624

Norris, P., Frank, R. W., & Martínez, F. (2014, Oktober). Measuring Electoral Integrity
around the World: A New Dataset. Political Science & Politics, 47(4), 789-798. Dalam Mudiyati
Rahmatunisa, Mengapa Integitas Pemilu Penting?, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, hlm. 7.
625

"Pengamat:
Upaya
Delegitimasi
Pemilu
"Bisnis
Produk
Politik”
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/18154121/pengamat-upaya-delegitimasi-pemilu
bisnis-produk-politik Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 14.40 WIB. Dan "Melawan Isu Hoaks
Pemilu
2019",https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/18214391/melawan-isu-hoakspemilu-2019. Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 14.40 WIB.
626
"Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu"
https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/pendukung-prabowo-ragukan-kpu-tkn-efek-kampanyedelegitimasi-pemilu. Diakses Pada 30 Maret 2019, Pukul 16.25 WIB.
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akibat berita-berita
tersebut karena penyelenggara dianggap menyalahi aturan kode etik. 627
Apabila ini terus terjadi tentu akan sangat mencederai tatanan
demokrasi. Data kepolisian menunjukkan ada ribuan berita hoaks yang beredar
di media sosial setiap hari. Begitu juga Survei Polmark Indonesia yang
menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman cukup serius. Sekitar 60,8 persen
pemilih menyatakan pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media
sosial. 628 Apalagi menurut Komisioner KPU lainnya, informasi tak benar
terkait pemilu umumnya dilakukan oleh relawan dan simpatisan peserta
pemilu.629 Kondisi seperti ini tentu akan dimanfaatkan oleh beberapa aktor
tertentu sebagai kesempatan berharga untuk meraih kemenangan dan akan
semakin melemahkan penyelenggara pemilu dimata publik.
Selama ini upaya penegakan terkait ini yang dikedepankan adalah
upaya hukum. Baik melalui penegakan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
yang mengatur larangan penyebaran hoaks oleh peserta, pelaksana, atau tim
kampanye ataupun melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait
penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial.
Akan tetapi yang luput adalah upaya preventif dengan memanfaatkan
organisasi sayap partai politik sebagai garda yang dapat dikedepankan dalam
menangkal delegitimasi Pemilu. Tulisan ini akan menjabarkan lebih jauh
terkait peran organisasi sayap partai politik dalam menangkal delegitimasi
Pemilu tersebut.

627

Loc.Cit.
Loc.Cit.
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"Bawaslu:
Delegitimasi
Penyelenggara
Pemilu
Bentuk
Kekerasan"
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/15111211/bawaslu-delegitimasi-penyelenggarapemilu-bentuk-kekerasan. Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 19.02 WIB.
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B. Tanggung Jawab Organisasi Sayap Partai Politik Terhadap Pemilu
Jamak diketahui, Pemilu selama ini diartikan sebagai rutinitas
demokrasi lima tahunan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab
penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Padahal keberhasilan
Pemilu ditentukan oleh banyak aspek, salah satunya peserta pemilu. Dalam
konteks pemilihan legislatif misalnya, partai politik sebagai peserta Pemilu
ataupun sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam
Pemilu Presiden memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan Pemilu agar
berlansung jujur dan adil.
Di tubuh parpol sendiri yang bertanggung jawab tidak hanya pengurus
dan calon anggota legislatif melainkan juga organisasi sayap partai politik. Hal
ini dikarenakan organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang
dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai
politik.630 Artinya sayap partai politik menjadi satu kesatuan dalam tubuh
parpol itu sendiri. Hal ini juga terkonfirmasi dari rancangan undang-undang
organisasi masyrakat (ormas) yang menyatakan bahwa organisasi sayap partai
politik bukanlah bagian dari ormas melainkan bagian dari partai politik.631
Secara teoritik, tanggung jawab ini mengalir dari fungsi partai politik
sebagai pengelola atau pengatur konflik 632 terutama untuk menangkal
disinformasi yang bisa memicu konflik di masyarakat. Menurut Ali Safa’at,
fungsi ini diperlukan pada negara multietnis seperti Indonesia yang memiliki
permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi karena isu etnisitas lebih mudah
630

Pasal 12 huruf j dan penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
631
Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyrakat
632
Menurut Miriam Bidiardjo fungsi partai politik diantaranya: (1) sarana komunikasi
politik; (2) sarana sosialisasi politik; (3) rekruitmen politik; dan (4) pengelola konflik. Lihat Miriam
Bidiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan Kedua Puluh, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2003, hlm. 163-164. Lihat juga Almond Gabriel A and G. Bingham Powell, Jr., Comparative
Politics: A Developmental Approach. Boston: Little, Brown and Company, Inc, 1996, hlm. 114-127.
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dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan dari pada program atau ideologi.
Permasalahan menjadi lebih rumit pada saat masyarakat sedang berada dalam
perubahan politik (Pemilu). Kondisi tersebut dapat menimbulkan permainan
politik sentrifugal sehingga merusak dan dapat menggagalkan jalannya
demokrasi. 633
Ancaman akan gagalnya pelaksanaan demokrasi (pemilu) inilah yang
seharusnya diantisipasi oleh partai politik terutama dengan melibatkan
organisasi sayap partai politik. Idealnya, partai politik melalui organisasi sayap
memainkan peran penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas
dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku, menghindari penyelewengan
dan pelanggaran, serta sekaligus aktif melakukan pengawalan atas beragam
penanganan kasus pemilu. Partai politik juga memiliki peran dalam
memperkuat kapasitas kadernya dalam organisasi sayap untuk tetap mematuhi
aturan main pemilu.
Akan tetapi, beberapa fungsi partai politik yang telah diungkapkan
tidak selalu dapat diperankan dalam praktik kehidupan politik. Dapat terjadi
suatu partai politik tidak memberikan informasi yang benar dan bermanfaat.
Sebaliknya, informasi yang diberikan oleh partai politik berpotensi
menimbulkan perpecahan. Suatu partai politik juga mungkin tidak jadikan
kepentingan nasional sebagai orientasi utama, tetapi lebih memperhatikan
kepentingan golongan. Misalnya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya,
informasi tidak benar terkait pelaksanaan Pemilu 2019 menurut Komisioner
KPU umumnya datang dari relawan dan simpatisan peserta pemilu tertentu
yang tidak bisa ditutupi tentu konotasinya dekat dengan organisasi-organisasi
sayap partai tertentu. Dalam konteks Pemilu 2019, informasi tidak benar terkait
penyelenggara Pemilu yang beredar membuat barisan pendukung pasangan
calon meragukan kredibilitas penyelenggara Pemilu, keraguan ini tentu akan

633

Muchammad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik
Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69-70.
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berpengaruh terhadap hasil pemilu nanti, bisa saja hasil pemilu dianggap
sebagai buah dari kecurangan yang terstruktur dan berujung konflik.
Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)
memperlihatkan pendukung Paslon Nomor Urut 02 Prabowo SubiantoSandiaga Uno lebih pesimistis terhadap kinerja penyelenggara daripada
pemilih Paslon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Survei dilakukan
berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.634
Survei tersebut menunjukkan bahwa penilaian pendukung pasangan calon 02
lebih negatif daripada pendukung pasangan calon 01. Untuk penyelenggaraan
Pemilihan Presiden (Pilpres) SMRC menyatakan keyakinan pendukung
Prabowo-Sandi terhadap KPU sebesar 65,7%, sedangkan ketidakyakinannya
mencapai 23,3%. Sebaliknya, keyakinan pemilih Jokowi-Amin kepada KPU
tercatat pada level 90,6% dan ketidakyakinannya hanya 4,1%. Untuk
pegawasan Bawaslu terkait Pilpres, SMRC menyebutkan keyakinan
pendukung Prabowo-Sandi hanya 65,3% dan ketidakyakinannya sebesar
21,5%. Berbeda dengan keyakinan pemilih Jokowi-Amin yang mencapai
87,8% dan ketidakyakinannya hanya 5,4%. Hubungan penilaian pendukung
masing-masing pasangan calon sangat bias karena hasilnya berbeda. 635
Selain itu, dalam survey ini juga disorot jumlah masyarakat yang tidak
percaya terhadap kinerja KPU dan Bawaslu yang mencapai 13%. Artinya kalau
dikonversikan kepada masyarakat pemilih yang mencapai 190 juta orang,
berarti masih ada sekitar 25 juta warga yang tidak percaya atas KPU dan
Bawaslu sebagai akibat dari isu tak benar yang berkembang sehingga menjadi
masalah besar jika jumlah ini ada yang memobilisasi. 636

634

"Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu"
https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/pendukung-prabowo-ragukan-kpu-tkn-efek-kampanyedelegitimasi-pemilu. Diakses pada 30 Maret 2019, Pukul 19.11 WIB.
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Jika ini terus dibiarkan tentu akan memunculkan koflik. Oleh karena itu
organisasi sayap partai politik memiliki peranan yang sangat penting terhadap
penyelenggaraan pemilu terutama untuk memberikan informasi-informasi
yang benar, mengklarifikasi, dan menangkal segala bentuk informasi yang
tidak dapat

dipertanggungjawabkan, terutama

informasi yang dapat

melemahkan legitimasi penyelenggara pemilu.

C. Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Menjaga Integritas dan
Legitimasi Pemilu
Selama ini delegitimasi pemilu yang dilakukan melalui penyebaran
berita bohong seringkali ditangani secara represif seperti melalui penegakan
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan penyebaran
berita bohong oleh peserta, pelaksana, atau tim kampanye ataupun melalui UU
No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait penyebaran berita bohong dan ujaran
kebencian yang tersebar di media sosial. Akan tetapi upaya ini tidak didukung
oleh upaya preventif yang melibatkan organisasi sayap partai politik, padahal
organisasi sayap parpol merupakan salah satu organisasi yang dapat
dikedepankan untuk menangkal segala bentuk informasi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan terkait pemilu.
Terkait dengan itu, sekarang perhatian para ahli juga sudah mulai
mengarah ke sana. Misalnya sekarang terdapat identifikasi yang dilakukan para
ahli terkait faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya manipulasi
atau malpraktek dalam proses pemilu (electoral malpractice). Birch dalam
bukunya menyatakan bahwa memerangi malpraktek pemilu merupakan hal
prinsip yang perlu dilakukan untuk mencapai integritas pemilu (dalam Darnolf
& Elklit, 2012). Lebih lanjut Birch menjelaskan bahwa para pemimpin dapat
terlibat dalam manipulasi pemilu di tiga aspek: kelembagaan pemilu; pilihan
suara; atau dalam administrasi pemilu dan tata cara pemilihan. Adapun
penyebab utama dari tindakan malpraktek pemilu tersebut seringkali dipicu
oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (inequality), rendahnya tingkat urbanisasi
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dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan
protes. Temuan lainnya dari studi Birch yang penting adalah selain dengan
merebaknya korupsi, prevalensi malpraktek dalam pemilu juga berasosiasi
dengan lemahnya civil society.637 Terkait civil society, dalam konteks Indonesia
selain civil society yang juga melemah adalah peran dari organisasi sayap
partai politik.
Oleh karenannya terdapat beberapa hal yang dapat diperankan oleh
organisasi sayap partai politik untuk menangkal upaya-upaya delegitimasi
Pemilu. Pertama, mendorong dan mengajak publik untuk tidak mudah percaya
terhadap informasi yang diterima, terutama di media sosial. Organisasi sayap
harus bersikap kritis dan bijak dalam menilai sebuah pemberitaan, jangan ikut
arus dan ikut menyebarkan berita yang tidak benar, kenali situsnya, isi
pemberitaannya serta siapa yang menyampaikannya. Jika bisa organisasi sayap
parpol melakukan klarifikasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa telah
terjadi pemberitaan yang tidak benar. Karena jika yang ikut menyebarkan itu
adalah organisasi sayap parpol efeknya akan lebih berbahaya. Jalankan prinsip
verifikasi karena salah satu instrumen dalam mencari kebenaran adalah
verifikasi.
Kedua, menciptakan gagasan yang mendukung penyelenggaraan Pemilu
dan menguntungkan partai politik. Organisasi sayap partai politik dapat
mengupayakan semaksimal mungkin dalam menciptakan isi pemberitaan yang
memiliki nilai edukatif. Contohnya meluruskan segala informasi yang
menyerang penyelenggara pemilu. Selain itu dengan menampilkan gagasan
dan visi misi yang benar-benar mampu menjawab segala persoalan rakyat.
Lakukan metode kampanye yang inovatif di media sosial untuk bisa meraih
simpati pemilih. Adu gagasan yang sehat antar para kontestan dan
menghindarkan hal yang mengarah pada ujaran kebencian, apalagi ujaran
kebencian yang juga ditujukan kepada penyelenggara Pemilu.
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Mudiyati Rahmatunisa, Mengapa Integitas Pemilu Penting?, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No.
1 2017, hlm. 7-8.
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Ketiga, bersinergi dengan aparat penegak hukum. Sebagai organisasi
yang lahir dan besar di suatu partai politik, jika ada berita yang tidak benar
yang menyerang penyelenggara pemilu, segera laporkan ke penegak hukum.
Begitu juga jika parpol atau calon pemimpin yang diusung yang diserang isu
tak benar, jangan menyebarkan informasi tersebut ke sesama anggota
organisasi sayap parpol karena akan memunculkan kemarahan yang meluas
atau malah membuat berita bohong lagi untuk menyerang si pembuat berita.
Usahakan segera melapor ke penegak hukum agar penyebar informasi di usut
dan diberikan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Jika ada isu atau
pemberitaan yang tidak benar terkait penyelenggaraan atau kinerja
penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, selain penyelenggara
yang harus menyampikan lebih awal kepada publik terkait klarifikasi atas isu
krusial yang dihadapi, organisasi sayap partai politik juga harus ikut bersamasama mengklarifikasi kebenaran berita tersebut, dan sebisa mungkin informasi
tentang tahapan pemilu, anggaran pemilu, pengadaan alat pemilu, dan segala
hal terkait persiapan penyelenggaraan pemilu lainnya harus bersama-sama
antara penyelenggara, partai politik, dan organisasi sayap partai politik
menyampaikan

kepada publik agar publik mendapatkan informasi awal

sebelum isu hoaks muncul ke permukaan. Hal itu perlu karena sejauh ini isu
hoaks yang beredar telah berhasil meneror penyelenggara pemilu agar publik
menjadi semakin tidak percaya terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh para
penyelenggara. Oleh karenanya, tindakan preventif ini perlu dilakukan oleh
penyelenggara, partai politik, serta organisasi sayap partai politik untuk
menyampaikan informasi yang benar kepada publik, agar Pemilu berjalan
kondusif, jujur, dan adil sehingga hasil pemilihan bisa dihargai karena pemilu
terselenggara dengan legitimasi yang tinggi dari rakyat.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

462

D. Penutup
Berangkat dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
tantangan era digital yang dirasakan penyelenggara pemilihan umum seperti
penyebaran informasi yang begitu cepat dan cenderung tak terkendali yang
menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu juga makin meningkat
terutama untuk menangkal informasi-informasi yang tidak benar terkait pemilu
maupun penyelenggaraan pemilu, dimana informasi seperti itu dapat
mengancam legitimasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelanggara pemilu
sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu menurun (delegitimasi pemilu)
tidak cukup ditangani dengan upaya represif melalui penegakan hukum,
melainkan juga harus dibarengi dengan upaya preventif dengan melibatkan
semua pihak salah satunya adalah organisasi sayap partai politik sebagai garda
yang dapat dikedepankan dalam menangkal delegitimasi Pemilu.
Upaya pelibatan organisasi sayap partai politik itu dapat dilakukan
melalui empat cara.

Pertama, turut serta mengedukasi publik. Kedua,

menciptakan gagasan yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan
menguntungkan partai politik. Ketiga, bersinergi dengan aparat penegak
hukum. Keempat, bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Keempat cara
pelibatan organisasi sayap partai politik itu dipercayai dapat memperkuat
upaya-upaya guna menangkal delegitimasi Pemilu yang masif terjadi selama
ini.
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Abstrak
Eksistensi organisasi sayap partai bisa dilihat dari peran yang dijalankan.
Organisasi sayap dibentuk dan dibangun sebagai kepanjangan tangan parpol agar
bisa menyentuh kepentingan mayarakat sesuai dengan segmen pemilihnya.
Organisasi sayap juga menjalankan fungsi-fungsi politik sebagaimana partai
politki, namun eksistensinya terbungkus dalam eksistensi partai politik. Dengan
demikian eksitensi organisasi sayap sangat tergantung dari bagaimana parpol
mendesain dan mengelola sumber daya yang ada dalam organisasi sayap guna
kepentingan parpol.
Kata kunci: organisasi sayap, partai politik, kekuasaan politik, fungsi politik
Abstract

The existence of the wing political parties can be seen from the role that is
carried out. It was formed and built as an extension of political parties to be able to
touch the interests of the community in accordance with the voter segment. It was
also carry out political functions as political parties, but their existence is
encapsulated in the existence of political parties. Thus the existence of wing
political parties is very dependent on how political parties design and manage
existing resources in wing organizations for the interests of political parties.
Keywords: wing political party, political party, political power, political function.
Pendahuluan
Fungsi-fungsi politik yang disandang dan menjadi tanggungjawab partai
politik (parpol) antara lain adalah komunikasi politik, sosialisasi/pendidikan politik,
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partisipasi politik, dan rekruitmen politik. Dengan fungsi politik yang sedemikian
kuat diperankan oleh parpol maka bisa dikatakan jantungnya sistem politik adalah
parpol. Artinya, sehat tidaknya sistem politik bisa dilihat dari sehat tidaknya parpol.
Untuk menjalankan berbagai fungsi politik yang ada maka dibentuklah organisasi
sayap atau ormas parpol. Istilah underbuow partai politik yang disandang organisasi
sayap partai memberi makna cukup kuat manakala partai politik bertempur
memperebutkan kekuasaan politik.
Tiap partai politik (parpol) di Indonesia umumnya memiliki organisasi
sayap atau ormas parpol. Seperti Partai Golkar memiliki sepuluh ormas sayap
diantaranya Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan
Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan
Gotong Royong (MKGR),

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI),

Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar
(KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya dan
Majelis Dakwah Indonesia.
Demikian pula dengan Partai Gerindra, yang saat ini memiliki dua belas
organisasi sayap: Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo), Tunas
Indonesia Raya (TIDAR), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Gerakan Kristiani
Indonesia Raya (GEKIRA), Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Sentral
Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA), Persatuan Tionghoa Indonesia Raya
(PETIR), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Kesehatan Indonesia Raya
(KESIRA), Gerakan Masyarakat

Sanathana Dharma Nusantara (GEMA

SADHANA), Barisan Garuda Muda (BGM), Garuda Muda Indonesia (GMI). Partai
Demokrat

memiliki

Muda Demokrat Indonesia,

delapan

organisasi

Angkatan

sayap : Angkatan

Muda Demokrat,

Generasi

Muda Demokrat, Kader Muda Demokrat, Barisan Massa Demokrat, Komite
Nasional

Pemuda Demokrat,

Insan

Muda Demokrat Indonesia,

Perempuan Demokrat RI. Gerakan Persaudaraan Pemuda (Gema) Keadilan
adalah organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Organisasi sayap Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain Laskar PKB Diponegoro, Laskar Satrio
Piningit, Laskar Surga, Laskar Garda Bangsa, dll. Baitul Muslimin (Bamus)
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Indonesia, Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI), Taruna Merah Putih,
Banteng Muda Indonesia (BMI), Badan Penanggulangan Bencana (Baguna),
Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) adalah organisasi sayap Partai
Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)
Tiap pemilu perdebatan tentang bagaimana eksistensi organisasi sayap
parpol akan muncul, sehingga menghadirkan pertanyaan: bagaimana eksistensi
organisasi sayap partai dalam pergulatan kekuasaan di Indonesia ?
Pembahasan
Kekuasaan adalah pendekatan yang sangat kaya makna, dengan konsep
yang berlapis-lapis, yang berasal dari tradisi intelektual yang sangat beragam.
Konsep atau istilah kekuasaan dan politik berkelindan sedemikian rupa
menghasilkan pemaknaan yang baru, dimana saat orang berbicara politik pasti daya
abstraksinya sampai ke perebutan kekuasaan, demikian pula sebaiknya. Dengan
demikian paradigma politik adalah kekuasaan.
Dengan definisi kekuasaan di atas, lalu bagian dari sistem politik mana yang
bergerak masif memperebutkan kekuasan ? Jawabannya ada di parpol, karena
parpol didirikan dengan tujuan akhir mendapatkan

penguasaan politik

(pemerintahan)...“Political parties are both vehicles for the pursuit of power and
specific sites in which it is produced, organised, fought over, captured and lost.638
Parpol juga memiliki peran paling penting dalam pengembangan demokrasi ...”it
was generally agreed that political parties were “indispensable” for democracy”.
639

Meskipun di belahan dunia ada yang membuktikan sebaliknya, dimana

perkembangan demokrasi dilakukan tanpa parpol.
“the Republic of Palau – is offered in order to examine why parties are
absent here, and how the Palauan democracy functions without parties. The
638

Danny Rey, Political Parties and Power: A New Framework for Analysis, SAGE JournalPolitical Studies, 2014, DOI: 10.1111/1467-9248.12143, hlm. 1.
639

Gero Erdmann, Lessons to Be Learned: Political Party Research and Political Party
Assistance, GIGA Working Paper, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of
Political Systems, 2010, hlm. 3.
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findings of this case study indicate that both size and culture contribute to the nonexistence of parties in Palau, and that the role of parties is in many ways fulfilled
by clan structures”.640
Dalam konteks demokrasi tersebut di atas, parpol harus memenuhi tugastugasnya yang maha penting, antara lain: mempersiapkan kandidat-kanditat
terbaiknya di legislatif, mempromosikan program politik dan platform pemilunya,
serta bersaing untuk mendapatkan mandat publik dan suara¬suaranya. Tetapi di
samping itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara
masyarakat dengan institusi pemerintahan. Oleh sebab itu, parpol harus terorganisir
secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu
mereka rnenularkan demokrasi kepada masyarakat. 641
Dalam rangka itulah organisasi sayap dibentuk dan ditumbuhkembangkan
oleh parpol sebagai penghubung antara parpol dan semua segmen masyarakat.
Organisasi sayap tidak hanya menjadi tumpuan kekuatan bagi partai politik untuk
meraup suara dalam pemilu, namun juga melekat fungsi-fungsi politik yang
menjadi tugas parpol. Dalam fungsi komunikasi politik dan sosialisasi/pendidikan
politik organisasi sayap harus mampu menyampaikan program-program yang
dibuat parpol kepada masyarakat sesuai segmen pemilih dimana organisasi sayap
didirikan. Misal organisi sayap petani, maka yang akan digarap adalah komunitas
petani, dan seterusnya. Organisasi sayap juga menjadi ajang partisipasi politik bagi
para anggotanya. Melalui pembelajaran di organisasi sayap akan ditemukan
pengalaman politik bagi anggota, yang akan dijadikan referensi saat anggota
berpartisipasi di ranah yang lebih tinggi, yaitu partai politik. Dari sekian banyak
fungsi politik, yang paling kuat dilaksanakan adalah fungsi rekruitmen politik
dimana fungsi ini dilaksanakan melalui proses pemilu oleh peserta pemilu, yaitu
parpol. Dalam fungsi inilah eksistensi organisasi sayap dikembangkan sedemikian

640

Wouter P. Veenendaal, How Democracy Functions without Parties, SAGE Journal-Party
Politics, 2013, DOI: 10.1177/1354068813509524, hlm. 2.
641
Meyer, Thomas, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis,
Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), hlm. 6.
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rupa dengan tujuan utama meraup suara terbanyak agar parpol induknya menjadi
penguasa politik.
Di Indonesia, dalam politik lima tahunan, mobilisasi terhadap organisasi
sayap selalu dilakukan oleh partai-partai politik manapun. Misal Partai Golkar
melalui Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengundang sepuluh
organisasi masyarakat sayap partai berlambang beringin ini di kediamannya
menjelang Pilpres tahun 2014.642 Bahkan untuk Pilpres 2019 juga dilakukan
mobilisasi organisasi sayap di Partai Golkar sebagai pendukung calon presiden
“Sejumlah
pengurus
Golkar
Jumat
16
Maret
2018
meluncurkan relawan Golkar Jokowi alias Gojo. Namun tulang punggung dan
menjadi mesin relawan, sesungguhnya adalah dua organisasi massa Golkar yaitu
AMPI dan AMPG DKI”. 643
Bahkan terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar
menggantikan Setya Novanto, juga tidak terlepas dari dukungan Pimpinan Pusat
Kolektif Kesatuan Organisasi Serbagaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957,
sebagai organisasi underbow Partai Golkar. 644 Dengan demikian organisasi sayap
bisa dijadikan indikator bagi prestasi kader saat akan melompat ke jenjang
kariernya yang lebih tinggi.
Aktivitas organisasi sayap juga bisa dilihat di

tahun 2018, dimana

lingkungan DPR menjadi ajang gerilya organisasi sayap pemuda partai politik
seperti Forum Pemuda Partai (FPP), Barisan Muda PAN, Pemuda Bulan Bintang,
Barisan Muda Damai Sejahtera, Pemuda Demokrasi Kebangsaan, GMPI, serta
Taruna Merah Putih dan Gema Keadilan, yang menemui pimpinan DPR dan

642

Sindonews.com, https://nasional.sindonews.com/read/860638/113/ical-kumpulkan-10ormas-sayap-golkar-di-rumahnya-1399300989 diakses pada tanggal 7 April 2019
643
TEMPO.CO., https://nasional.tempo.co/read/1070576/ada-ampi-dan-ampg-di-balikrelawan-golkar-jokowi/full&view=ok diakses pada tanggal 7 April 2019
644
TEMPO.CO., https://nasional.tempo.co/read/1042446/perjalanan-airlangga-hartartomenuju-ketua-umum-partai-golkar/full&view=ok diakses pada tanggal 7 April 2019.
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pimpinan komisi VII. Mereka meminta DPR mengagalkan kebijakan pemerintah
menaikkan harga BBM. 645
Partai Gerindra juga membangun TIDAR sebagai perluasan basis massa
Partai Gerindra, dimana di Provinsi Jawa Tengah TIDAR melalui program dan
kegiatan yang dibuat. Meski mendapat dukungan kuat dari partai, namun tetaplah
menghadapi hambatan seperti kecilnya dukungan dana dari Partai Gerindra untuk
setiap kegiatan TIDAR, ada beberapa kali konflik kecil dengan organisasi sayap
lain di Partai Gerindra, dan masalah koordinasi intern. 646
Namun demikian belum ada studi yang bisa membuktikan bahwa banyak
tidaknya atau kuat tidaknya organisasi sayap parpol akan berpengaruh terhadap
besar kecilnya perolehan suara saat pemilu. Masih harus dilihat faktor-faktor lain
yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi sayap. Berikut hasil perolehan suara
setiap partai pada pemilu 2014 lalu, diurutkan yang paling besar ke yang kecil.













Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)*
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)*

* PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR karena perolehan suara kurang dari 3,50 persen.
---------------------------------Sumber: KPU, 2014

Angka-angka di atas tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah hasil kerja
organisasi sayap. Bahkan jikapun itu merupakan peran organisasi sayap, lalu
645

detik news. Kamis 15 Mei 2008, 17:10 WIB https://news.detik.com/berita/d940255/underbow-partai-gerilya-di-dpr-tolak-kenaikan-bbm diakses 14 April 2019.
646
Dzihnatun Nabilah, Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam
Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah, Skripsi, Jurusan Politik Dan
Kewarganegaraan,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 107.
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organisasi sayap yang mana ? Klaim sepihak dari organisasi sayap tertentu terhadap
perolehan suara bisa memicu konflik dengan organisasi sayap lainnya dalam satu
partai.
Bahkan dari hasil pengamatan Iberamsjah kinerja organisasi sayap partai
politik sejauh ini dinilai relatif tumpul dan sekadar menjadi pajangan tanpa peta
kerja yang jelas. Tujuan parpol membentuk underbow juga bukan untuk
meningkatkan kualitas kinerja, melainkan untuk kepentingan politis.
"Underbow partai itu hanya untuk memberi wadah jabatan saja bagi
pengurus partai sehingga orangnya ya itu-itu juga. Kinerja underbow hampir tidak
ada yang menyentuh rakyat. Hanya cari program yang pragmatis untuk dapat
jabatan dan kekayaan. ....Jika saja underbow partai mampu bekerja dengan baik,
dapat dipastikan citra parpol di masyarakat tak seburuk saat ini. Sejauh ini banyak
underbow yang dibangun parpol justru berjalan bersamaan dengan penurunan
kinerja parpol. Masyarakat pun tak percaya pada parpol maupun underbow yang
dijadikan alat parpol”. 647
Partai Hanura bahkan melakukan evalusi terhadap organisasi sayapnya, dari
tujuh yang telah eksis kemungkinan akan dipangkas menjadi tiga. Hal tersebut
sebagai persiapan partai besutan Wiranto itu dalam menghadapi verifikasi faktual
sebagai kontestan pemilu 2019. 648 Sebagai informasi Partai Hanura memiliki tujuh
organisasi sayap dan otonom partai.: (Gema) Hanura, Gerakan Muda Nurani
Rakyat (Gemura), Srikandi Hanura, Perempuan Hanura, Buruh Hanura, Satria
Hanura, Lembaga Komitmen Tim Rakyat (LKTR) dan Ostra
Kajian Pakpahan di beberapa negara terkait kekuatan buruh dan relasinya
dengan parpol menghasilkan tiga model relasi buruh dan politik pada pengalaman
internasional yakni : 649

647

Iberamsjah, Underbow partai masih tumpul , Sindonews.com, Selasa 28 Februari 2012
08:06 WIB, https://news.okezone.com/read/2012/02/28/435/583640/underbow-partai-masihtumpul diakses tgl 10 april 2019.
648
Syahrir Lantoni , Hanura Pangkas 7 Sayap Partai Jadi 3, INDOPOS.CO.ID, Selasa, 28
Maret 2017, https://indopos.co.id/read/2017/03/28/92856/hanura-pangkas-7-sayap-partai-jadi-3.
649
Muchtar Pakpahan, Buruh dan Politik Belajar dari Pengalaman Internasional
The
Presidet
Post
Indonesia.
17
September
2012.
http://old.presidentpost.id/2012/09/17/buruh-dan-politik-belajar-dari-pengalaman-internasional/
diakses tanggal 10 April 2019
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1. Serikat buruh underbow partai politik. Ini berlangsung di Negara-negara
otoriter seperti komunis dan Indonesia masa Orde baru,
2. Serikat buruh menguasai/memiliki sebuah partai politik sebagaimana
Negara-negara welfarestate seperti Brazilia, Jerman, Selandia Baru,
Inggris dll. Dan
3. Serikat buruh bersimbiose-mutualis dengan sebuah partai politik, seperti
pengalaman

AFL-CIO

(American Federation

of Labour

and

Confederation Industries Organization) dengan partai Demokrat di
Amerika Serikat.
Di tipe nomor 3 memperlihatkan sangat kuatnya independensi Serikat Buruh,
karena Serikat Buruh menentukan kebijakan Partai Politik, bukan Partai politik
yang menentukan Serikat Buruh.
Bisakah organisasi sayap parpol bisa mandiri kuat sebagaimana yang oleh
Pakpahan diperlihatkan dalam model nomor 3 ? di Indonesia, kemungkinan ini
sangat kecil mengingat organisasi sayap memang lahir dari parpol. Berbeda dengan
serikat buruh yang memang lahir dari komunitas buruh yang sangat kuat, sehingga
posisi tawar organisasi buruh lebih seimbang manakala berhadapan dengan parpol.
Demikian pula yang terjadi pada organisasi massa, kelompok kepentingan, asosiasi
profesi, dan lainnya, yang lahir dari masyarakat, tidak bisa begitu saja digiring dan
beralih posisi sebagai organisasi sayap parpol, karena masing-masing terikat pada
komitmen kelembagaannya. Seperti peristiwa di Garut misalnya, dimana terjadi
aksi penolakan GMNI terhadap kehadiran Presiden Joko widodo, yang bisa
diterjemahkan sebagai bukti sikap mandiri GMNI yang independen, kritis, mandiri
dan bebas intervensi dari pihak manapun. GMNI secara normatif sebagaimana
tertuang dalam AD/ART GMNI, adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan
yang bersifat independen serta mandiri dan tidak/bukan merupakan afiliasi atau
underbow dari partai politik manapun. 650 Sikap berbeda diambil oleh KAMMI,
meski relasinya tak formal, dalam realitasnya ikatan antara PKS dan KAMMI
650

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut, GMNI Tidak Berafiliasi, dan Bukan Underbow dari
Partai Politik Manapun, 20 januari 2019, https://www.koransinarpagijuara.com/2019/01/20/gmnitidak-berafiliasi-dan-bukan-underbow-dari-partai-politik-manapun/ diakses tanggal 14 April 2019.
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amat kuat. Bahkan KAMMI kerap dianggap sebagai sayap mahasiswa PKS,
karena banyak aktivis KAMMI merintis karier politiknya di PKS. Hal ini terjadi
karena sejumlah tokoh KAMMI berkontribusi penting dalam pembentukan PKS
(sebelumnya bernama Partai Keadilan/PK). Organisasi KAMMI tetap berdiri
terpisah, tanpa hubungan formal dengan partai. PKS dan KAMMI hanya
mengakui mempunyai hubungan ideologi, budaya, dan sosial. 651
.

Secara kelembagaan partai politik di Indonesia hingga kini masih

menunjukkan kelemahan tingkat pelembagaan. Pada umumnya mereka belum
berhasil menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa
jantungnya sistem politik adalah parpol, karena fungsi-fungsi esensial yang melekat
para parpol diantaranya adalah sosialisasi (pendidikan) politik, partisipasi politik,
dan rekruitmen politik. Di dalam fungsi rekruitmen politiklah peran parpol sangat
dominan, dimana semua jabatan politik (dan pemerintahan) berasal dari parpol yang
memenangkan suara di pemilu. 652 Fungsi utama parpol Pilipina “ remain shackled
by the dictates of a few powerful individuals and subject to political exigencies.

653

Saat para kader parpol terpilih, mereka menjalankan banyak peran di jabatanjabatan politik dan pemerintahan....“In Malaysia, elected representatives have
important roles in party to affiliate party apparatus, carry out election campaigns,
and try to convince voting citizen by casting their ballot for them”.654
Dengan urain yang ada eksistensi organisasi sayap dapat digambarkan
sebagaimana berikut.

651

Tempo.co., KAMMI, Sayap Kampus Tak Resmi PKS, Sabtu, 9 Februari 2013 07:30
WIB https://nasional.tempo.co/read/460215/kammi-sayap-kampus-tak-resmi-pks/full&view=ok
diakses tanggal 14 April 2019.
652

Abd. Rahman Mawaz, Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia, IN
RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 2, Mei 2017, hlm. 137.
653
Weissenbach, Kristina, Political Parties and Party Types - Conceptual Approaches to the
Institutionalization of Political Parties in Transitional States: The Case of the Philippines, Manila,
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, hlm. 1.
654
Malike Brahim, The Roles of Elected Representatives in Political Parties: What’s the
Challenges?, Asian Social Science; Vol. 13, No. 6, 2017, hlm. 55.
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Jabatan
Politik

Organisasi
Sayap

Parpol

Cara kerjanya: Mesin parpol bergerak mendesain, mengelola, dan mengembangan
organisasi sayap. Parpol bersama-sama organisasi sayap bergerak ke masyarakat
agar memberikan dukungan dan suara ke papol. Saat parpol meraih suara tertentu,
maka kader partai bisa meraih kuasa di politik dan pemerintahan. Kinerja kader di
posisi politik dan pemerintahan merupakan iklan terbaik bagi parpol. Jika mereka
berkinerja dan mampu membangun kepercayaan publik, maka parpol dan
organisasi sayap tidak perlu bekerja keras untuk meraih kemenangan kembali di
pemilu selanjutnya.
Penutup
Dari uraian di atas dapat dijelaskan simpulan dari eksistensi organisasi
sayap parpol. Pertama, organisasi sayap dibentuk dan dibangun sebagai
kepanjangan tangan parpol agar bisa menyentuh kepentingan mayarakat sesuai
dengan segmen pemilihnya. Kedua, organisasi sayap sering dijadikan batu
pijakan bagi kader partai manakala akan meniti karier politik lebh tinggi. Ketiga,
organisasi sayap melaksanakan fungsi sebagaimana partai politik, karena menjadi
bagian tidak terpisahkan dari parpol. Keempat, oleh karena organisasi sayap
memang dibuat oleh parpol maka relasi antara parpol dan organisasi sayap seperti
induk dan anak. Kelima, dengan demikian eksitensi organisasi sayap sangat
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tergantung dari bagaimana parpol mendesain dan mengelola sumber daya yang
ada agar berkelindan dengan tujuan parpol induknya.
Melalui penguatan organisasi sayap akan dengan sendirinya memperkuat
parpol sebagai unsur dominan dalam sistem politik. Idealnya keberadaan parpol
akan lebih kuat jika diikuti dengan pembentukan organisasi sayap. Parpol jika
dianalogikan sebagai burung yang mempunyai “sayap”, maka istilah “sayap”
menunjukkan bahwa parpol sebagai tubuh utama atau induk berupaya untuk
membentangkan “sayap” agar bisa terbang lebih tinggi. Namun sekuat apapun
“sayap” hanya akan tumbuh dari tubuh yang kuat.
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STRATEGI PARPOL BERTAHAN DALAM SISTEM PEMILU DI
INDONESIA
(FENOMENA EKSISTENSI SAYAP PARTAI POLITIK)
Oleh:
M.Iwan Satriawan
Abstrak
Berdasarkan bunyi Pasal 12 j UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah
dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai
politik diberi kewenangan untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai
politik. Sedangkan dalam bab penjelasan menyatakan bahwa organisasi sayap
partai politik sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau
menyatakan disir sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masingmasing partai politik. Pokok permasalahan yang penting adalah apa implikasi dari
keberadaan sayap partai politik dalam sistem pemilu di Indonesia dan bagaimana
fungsi dan kedudukan sayap partai politik. Sesuai dengan permasalahan tersebut,
maka metode penulisan ini adalah doktrinal atau normatif. Implikasi keberadaan
sayap partai politik dalam sistem pemilu di Indonesia yang semakin ketat tingkat
persaingannya adalah sebagai lumbung suara dalam setiap perhelatan pemilu.
karena kalau hanya mengandalkan massa mengambang perolehan suara parpol
dapat dipastikan tidak akan memenuhi 4% sebagaimana amanat UU No.7 Tahun
2017 tentang Pemilu.
Kata Kunci: Partai Politik, Pemilu dan Sayap Partai Politik
Based on the article 12 j law no.2 /2008 as has been changed with act no.2 /2011
about political parties stated that political parties were given the authority to form
and having a political party. wing organizations meanwhile in the chapter
explanation stated that the organization itself is a political party wings organization
formed by and / or declare disir as the wing political party in accordance with
Articles of association and household budget each others. political party the main
issues is important is what the implications of the existence of the wings of a
political party in the election system in indonesia and how the function and domicile
of the wings of a political party.In accordance with these problems, hence a method
of writing this is a doctrinal or normative.The implication that the existence of the
wings of a political party in the election system in indonesia more stringent level of
competition is as the barn a voice in any event if general election. Because if the
ballot of solely floating masses are to determine are not going to 4 % as the message
about election law no.7 /2017.
Key Words: Political parties, General Election and Wings a political party
A. Pendahuluan
Reformasi 1998 merupakan moment titik balik pembangunan negara Indonesia
dalam segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun sosial budaya,
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pertahanan dan keamanan. Hal ini tidak terlepas bahwa selama rezim orde baru
pembangunan hanya terpusat di ibu kota negara dan kota-kota di Pulau Jawa, tidak
merata sebagaimana amanat UUD 1945 khususnya Pasal 18 tentang pelaksanaan
otonomi daerah. Hal ini akhirnya memunculkan kecemburuan sosial antara
penduduk Jawa dan penduduk di luar Jawa seperti munculnya kembali Gerakan
Pengacau Keamanan di Papua (GPK), Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
Pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dimana ketika era orde
baru keberadaan mereka dibungkam dengan sangat represif melalui operasi militer.
Sebagai negara yang baru saja mengalami perubahan sistem pemerintahan dari
otoriter menuju demokrasi maka keberadaan Indonesia saat ini dapat disebut
sebagai masa transisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kacung Maridjan, bahwa
transisi semacam ini tidak serta merta bermakna bahwa negara itu akan secara terusmenerus berada dalam kerangka demokrasi. Manakala di dalam masa transisi itu
negara tersebut gagal melakukan konsolidasi demokrasi, bisa saja kembali ke
sistem otoriter655.
Berdasarkan hal tersebut, maka jika di masa orde baru dilakukan fusi partai
politik berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik, maka pada tahun
1999 melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 telah dibuka peluang sebesarbesarnya bagi perorangan maupun kelompok untuk mendirikan partai politik 656.
Maka di awal reformasi ada 48 partai yang lolos verifikasi untuk ikut dalam pemilu
1999, kemudian pada pemilu 2004 sempat turun menjadi 24 parpol namun naik lagi
menjadi 40 parpol pada pemilu 2009. Pada pemilu 2014 ada 14 parpol dan pada
pemilu 2019 naik lagi menjadi 20 partai politik.
Berdasarkan fenomena tersebut, maka fluktuasi keberadaan partai politik di
Indonesia menunjukkan tingkat kehidupan demokrasi yang semakin baik. Hal ini
disebabkan hingga saat ini sangat sedikit negara di dunia yang mengabaikan
relevansi partai politik dalam kehidupan demokrasinya. Hal ini karena absennya

655

Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm.

656

Pasal 2 UU No.2 Tahun 1999 yang mengatur tentang syarat-syarat pembentukan partai

335.
politik.
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partai politik dari kancah politik akan menghadirkan dua kemungkinan, pertama
sebuah negara akan dikuasai oleh rejim-rejim dinasti tradisional. Kedua, negara
akan dikuasai oleh rejim-rejim militer. Militer akan menjadi penguasa karena
mereka adalah entitas modern yang paling solid dan terorganisir sangat baik 657.
Maka pemerintahan tanpa partai adalah pemerintahan konservatif, sedangkan rezim
anti partai merupakan rezim reaksioner658. Faktanya negara-negara dibawah rezim
yang reaksioner sulit untuk mewujudkan demokrasi. Karena kritik-kritik dari
masyarakat atas kebijakan pemerintah akan langsung ditanggapi dengan negatif
oleh penguasa659.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, keberadaan partai politik amatlah penting
dan mendasar. Hal itu ditegaskan pada rumusan kode etik politik dan partai politik
yang disusun oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) bekerja sama dengan Direktorat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Kedeputian Pencegahan Komisi

Pemberantasan Korupsi bahwa partai politik merupakan sebuah badan hukum
publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan
publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan
kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di
tingkat nasional maupun daerah660.
Seiring dengan berjalannya waktu, banyak bermunculan alternatif-alternatif
pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat dalam mengawasi jalannya
pemerintahan tidak hanya melalui partai politik namun juga organisasi sosial
kemasyarakatan (ormas). Hal ini semakin memberikan indikasi yang kuat bahwa
sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan. Sehingga

657

Baca dalam Sigit Pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia, Institute for
Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011, hlm.4
658
Samuel P. Hutington, Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah, Rajawali
Press, Jakarta, 2004, hlm.484
659
Di era Orde Baru seringkali kritik dari masyarakat dianggap tindakan subversi dan
membahayakan kesatuan bangsa. Kritik Sri Bintang Pamungkas ketika di Dresden Jerman tahun
1995 terhadap pemerintahan Orde Baru langsung ditanggapi negatif oleh pemerintah. Baca dalam
CNN Indonesia.com Semangat Sri Bintang Pamungkas Menantang Soeharto.
660
https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Panduan-Rekrutmen-dan-KaderisasiParpol-Ideal.pdf, diakses pada 16/2/2019,pukul 12.14
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perlu adanya upaya untuk memperkuat kondisi internal maupun eksternal partai
sebagai penyambung aspirasi rakyat kepada pemerintah atau penguasa.
Penguatan secara internal dapat dilakukan melalui konsolidasi internal partai
politik melalui penguatan proses pengkaderan di tingkat akar rumput dan penguatan
struktur kepartaian mulai dari tingkat DPC hingga DPP. Sedangkan pada penguatan
eksternal partai dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi terhadap penguatan
mesin politik partai seperti pembentukan organisasi sayap partai atau juga sering
disebut dengan underbow partai politik. Organisasi sayap partai politik ini yang
nantinya dapat dijadikan jembatan oleh suatu partai politik untuk menjangkau
seluruh lapisan golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun
petani yang notabene merupakan sumber suara atau basis massa pendukung.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat penulis tarik
benang merah yang akan menjadi rumusan masalah adalah bagaimana strategi
partai politik bertahan dalam sistem pemilu di Indonesia terkait dengan perubahan
electoral threshold dari 3.5 % pada pemilu 2014 menjadi dinaikkan sebesar 4% pada
pemilu 2019? Hal inilah yang akan penulis kupas secara mendalam dalam bab-bab
selanjutnya.
B. Pembahasan
1. Definisi Partai Politik
Keberadaan partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi
manusia untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat selain itu juga
demi berjalannya demokrasi yang baik dalam suatu negara. Melalui institusi partai
politik modern yang terstruktur, adanya pemilihan umum berkala, dan
beroperasinya kelompok-kelompok penekan, demokrasi berjalan sebagai suatu
mekanisme atau “an institutuional arrangement for arriving at political decisions
by mean of competitive struggle for the people’s vote”661.

661

Ricardo Blaug and John Schwarzmantel sebagaimana dikutip oleh M. Ali Safa’at,
Pembubaran Partai Politik, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.7
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Miriam Budiardjo sendiri mendefinisikan partai politik sebagai suatu
kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilainilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara
konstitutional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka662.
Definisi berbeda dinyatakan oleh Sigit Pamungkas, yang mengartikan partai
politik sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi
tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh
melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum663.
Partai politik menurut Ranney dan Kedall dilihat sebagai “autonomous groups
that make nominations and contest elections in the hope of eventually gaining and
exercise control of the personnel and policies of government”664. (kelompok
otonomi yang membuat suatu nominasi dan pemilihan dengan harapan pada
akhirnya mengatur dan melatih kontrol atas personal dan kebijakan pemerintah).
Dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan
calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat
mengatasai atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah665.
Partai politik sendiri dalam fiqih siyasah dipadankan dengan istilah al-hizb.
Istilah ini digunakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani untuk menjelaskan organisasinya,
Hizbut Tahrir sebagai partai politik. Namun demikian, partai politik yang digagas
al-Nabhani bukan sebagai pilar demokrasi seperti yang dikemukakan oleh pemikir
Barat seperti Soltau. Hizb adalah pilar Khilafah Islamiyah 666.
Berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut diatas, menunjukkan bahwa
keberadaan partai politik dalam negara demokrasi menjadi penting mengingat
bahwa melalui sarana partai politiklah pemilu dapat dilaksanakan. Sebagaimana
662

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2000, Jakarta, hlm. 5
Sigit Pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, Yogyakarta: Institute
democracy and Welfarism,2011, hlm. 5
664
Ranny dan Kendall dalam Efriza, Political Explore, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.223
665
Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,
Setara Press, Malang, 2012, hlm.13
666
Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Prespektif
Fiqih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.147
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yang dikemukakan oleh Clinton Rossiter “tidak ada demokrasi tanpa politik dan
tidak ada politik tanpa partai”667.
Begitu pentingnya keberadaan partai politik sehingga proses pelembagaan
demokrasi akan sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik
sebagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Yang dimaksud dengan
pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan sikap dan perilaku partai
politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang
mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi668. Randall dan Svasand dalam
“party institusionalization in New Democraties” mengungkapkan secara spresifik
mengenai pelembagaan partai politik yaitu “the process by which the party becomes
established in term of both integrated patterns on behavior and attitudes and
culture”. Dalam pandangan ini Randall dan Svasand menyatakan bahwa
institusionalisasi partai politik melingkupi dua hal yaitu internal dan eksternal,
secara struktural dan kultural partai politik 669. Persilangan kedua aspek tersebut
berakibat pada munculnya empat aspek institusional partai politik yang terdiri dari:
(1) aspek kesisteman;(2) aspek identitas nilai;(3) aspek otonomi kebijakan;(4)
aspek reifikasi.
Aspek pertama yaitu dimensi kesisteman dalam partai politik. Kesisteman
yaitu suatu proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai yang dilakukan menurut urutan,
prasyarat, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai
politik baik secara formal maupun informal670. Aspek kedua adalah identitas nilai
partai politik. Hal ini terkait erat dengan ideologi atau platform partai671, basis

667

Clinton Rossiter dalam M. Iwan Satriawan, Gerhana Demokrasi Kita, Lampung Post 15
Maret 2016
668
Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia, Malang:
UB Press, 2016, hlm.3
669
M.Rifqinizamy Karsayuda, Partai Politik Lokal Untuk Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Press,2015), hlm.111
670
Hal ini dapat dilihat dalam partai Golkar dengan diadakannya konvensi partai Golkar
sebelum mengusung kadernya menjadi calon presiden di tahun 2004.
671
Ideologi atau platform partai di Indonesia dalam dilihat atau dicirikan jika berhubungan
dengan kearifan lokal dan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan identik dengan PKB, jika
berhubungan dengan memperjuangkan wong cilik identik dengan PDI-P, sedangkan jika
berhubungan dengan penerapan syariat islam atau formalisasi agama identik dengan PKS.
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dukungan serta identifikasi dukungan berdasarkan pola dan arah perjuangan partai
politik. Aspek ketiga yaitu otonomi kebijakan yang melingkupi hubungan partai
politik dengan hal-hal diluar diluar partai seperti penguasa, sumber dana maupun
dengan sumber dukungan tertentu. Aspek yang keempat adalah reifikasi yaitu
kemampuan partai politik dalam memberikan citra positif kepada publik.
Menurut Huntington pelembagaan berakar dan bermuara pada upaya
menemukan nilai baku dan stabil. Nilai baku dan stabil berarti nilai yang bersifat
tetap, diakui dan diterima masyarakat sebagai patokan berbuat dan bertindak serta
menjadi identitas berhubungan dengan komunitas masyarakat lainnya. Oleh sebab
itu, pelembagaan partai mengacu pada aktivitas pencarian dan penemuan nilai baku
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat melalui metode organisasi untuk
selanjutnya diperjuangkan melalui wakil-wakil rakyat dalam pengambilan
keputusan di pemerintahan672.
2.

Perkembangan Partai Politik di Indonesia
Jika mengacu kepada sejarah Indonesia, sebenarnya bangsa Indonesia sudah

mengenal bentuk-bentuk institusi politik modern sejak awal abad 19, seperti
misalnya partai¬partai politik, organisasi massa, surat kabar, konsep machtvorming
(merebut kekuasaan) en machtwending (mempertahankan kekuasaan), demonstrasi
dan pemogokan, dan seterusnya 673. Bahkan di era kolonial tersebut, partai politik
menjadi alat edukasi yang cukup efektif dalam rangka perjuangan melawan
penjajah Belanda674.
Secara historis partai-partai politik di Indonesia sebenarnya lahir, tumbuh dan
besar bersamaan dengan pertumbuhan identitas keindonesiaan pada awal abad ke20. Meskipun parpol pada mulanya menjadi wadah aspirasi dari kelompok dan atau
golongan ideologis yang berbeda-beda, partai-partai pada era kolonial turut juga

672

Huntington dalam Firdaus, Constitutional Engineering, (Bandung: Yrama Widya,2015),

hlm.145
673

Mintoharjo Sukowaluyo dalam Muhammad Arbayanto. Menakar Peran Ideal Partai
Politik Dalam Pemilu dan Demokrasi, Jurnal Ide Edisi 08 Juni 2016, h.4.
674
Pada era kolonial setidaknya telah berdiri berbagai macam partai politik seperti Budi
Utomo (BU), Sarekat Islam (SI), PNI, PKI, Indische Partij (IP), Indische Sociaal Democratische
Vereeniging (ISDV).
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memberikan kontribusi bagi pencarian sekaligus penemuan identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan Republik675.
Keluarnya maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 14 Oktober 1945 yang
menyebutkan bahwa, “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena
dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran
faham yang ada dalam masyarakat”. Hal ini kemudian menjadi pintu masuk
bermunculannya pelbagai jenis partai politik dengan pelbagai jenis aliran ideologi
di dalamnya676. Banyaknya jumlah partai politik dianggap oleh pemerintah waktu
itu merupakan bentuk perwujudan dari banyaknya aliran yang berkembang di
dalam masyarakat Indonesia yang sangat heterogen atau majemuk.
Dalam pembentukan partai-partai politik, pengaruh ikatan primordial tampak
jelas dalam pengorganisasian partai-partai politik. Pengaruh ikatan primordial,
seperti agama, suku dan kedaerahan semakin kentara dalam mempengaruhi
pengorganisasian partai politik ketika menghadapi pemilu pertama kali pada tahun
1955677.
Partai politik di Indonesia mengalami pasang dan surut sesuai dengan
perubahan pemerintahan yang ada. Sempat mengalami masa kejayaan di era orde
lama dari tahun 1946-1959 sebelum kemudian dibatasi keberadaannya oleh rezim
demokrasi terpimpin hanya menjadi 10 partai politik yaitu PKI, NU, PNI, PSII,
Parkindo, Partai Katolik, Perti, Pertindo dan Murba. Dari 10 partai politik hanya
ada 3 (tiga) partai besar yaitu PNI, NU dan PKI.
Pada era orde baru, melalui UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golkar telah dilakukan fusi partai politik yaitu antara partai berideologi Islam (PSII,
NU, Perti dan Parkindo) yang berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

675

Syamsuddin, Haris. (2014). Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta: Pustaka
Obor. h.47.
676
Tercatat pada pemilu 1955 ada 36 partai politik peserta pemilu, 34 organisasi
kemasyarakatan dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota Konstituante sebanyak 91
peserta yang terdiri dari 39 parpol, 23 ormas dan 29 perorangan.
677
Lili.Romli, (2013), Dinamika Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia: Perpektif
Historis 1945-1999 dalam Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi, Jakarta: Pustaka Pelajar,
h.40
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dan partai berideologi nasionalis (PNI, Partai Katolik, Pertindo dan Murba) yang
berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golkar.
Selama 6 (enam) kali pelaksanaan pemilu di era orde baru yaitu dari tahun
1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997 partai Golkar selalu meraih 60% lebih suara
ditingkat nasional yang berimplikasi terpilihnya presiden Soeharto menjadi
presiden Indonesia hingga 6 (enam) periode. Sehingga selama orde baru yang selalu
berganti hanya wakil presiden tidak presidennya.
Namun semua berubah ketika Presiden Soeharto harus meletakkan jabatannya
ditengah masa pemerintahannya akibat tekanan rakyat bersama mahasiswa karena
kegagalan mengatasi krisis ekonomi sejak tahun 1997. Naiknya Habibie menjadi
Presiden pengganti Soeharto mempunyai tugas utama melaksanakan pemilu tahun
1999 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002.
Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama secara demokratis pasca
pemerintahan orde baru. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak partai politik
yang mencapai 184 partai politik. Namun hanya 48 partai politik yang dinyatakan
memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.
Fenomena ini membuat partai-partai politik warisan orde baru seperti Golkar,
PPP dan PDI harus menyesuaikan diri jika tidak ingin tergerus oleh perubahan
zaman. Salah satu caranya adalah dengan membentuk sayap partai politik dengan
merekrut golongan professional, pemuda dan kelompok-kelompok agama.
Disisi lain tantangan paling nyata yang selanjutnya dihadapi Golkar adalah
menetapkan strategi dan menyediakan berbagai prasarana yang pada masa orde
baru banyak difasilitasi oleh pemerintah dalam merebut suara pada pemilu. Salah
satu usaha tersebut adalah dengan mendirikan sayap partai politik dengan
memanfaatkan kegiatan-kegiatan bernuansa Islami678. Hal ini yang kemudian di
ikuti oleh PDI-P dengan mendirikan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Namun
uniknya munculnya sayap-sayap partai politik dalam bentuk kegiatan islami ini
pengaruh terhadap suara partai politik tidaklah signifikan. Terbukti sejak pemilu

678

Golkar mendirikan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) untuk jamaah pria dan Al-Hidayah
untuk jama’ah perempuan. Sedangkan untuk partai demokrat memiliki majelis dzikir SBY.
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pertama di era reformasi yaitu tahun 1999-2014 tidak ada partai politik yang terus
menerus memenangkan pemilu. Semua tergantung pada figure yang diusung partai
dalam pemilihan presiden maupun pileg 679.
Fenomena ini menyebabkan berakhirnya era partai kader dan partai massa di
Indonesia. Partai semakin pragmatis dan mengesampingkan ideologi partai. Di
samping memudarnya ideologi dalam konstelasi politik pasca reformasi, partai
politik juga terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis dan
transaksional, yang menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi
pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegoisasi. Semua partai dalam pemilu
akhirnya cenderung ke tengah atau lebih moderat, dan berebut ceruk yang sama
dengan partai-partai lain680.
3.

Sistem Pemilu di Indonesia
Setiap negara di dunia pasti memiliki sistem pemilu yang berbeda. Perbedaan

ini dipengaruhi oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial, budaya dan
politik masyarakat, besaran jumlah penduduk dan jenis sistem politik yang tumbuh
dan berkembang di dalamnya.
Sistem pemilu sendiri adalah hubungan berbagai variabel untuk mengonversi
suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di lembaga legislatif
maupun eksekutif. Dengan kata lain, sistem pemilu merupakan seperangkat
variabel yang mengatur kontestasi perebutan kekuasaan681.
Menurut

Donald

L.Horowitz682

bahwa

sistem

pemilu

harus

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) perbandingan kursi dengan
jumlah suara;2) akuntabilitasnya bagi konstituen;3) memungkinkan pemerintah

679

Tahun 1999 PDI-P sebagai pemenang pemilu, tahun 2004 pemilu dimenangkan oleh
Golkar, tahun 2009 pemilu dimenangkan oleh Demokrat, dan pemilu 2014 pemilu dimenangkan
oleh PDI-P lagi.
680
M.Faishal Aminudin dan M. Fajar Shodiq Ramadlan, Match-All Party: Pragmatisme
Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009, Jurnal Politik,
Vol.1 No.1 Agustus 2015, hlm.40
681
Wasis Susetyo dalam Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kecana
Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm.120
682
Donald L, Horowitz dalam Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia,
Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm.138
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dapat bertahan;4) menghasilkan pemenang mayoritas;5) memuat koalisi antar etnis
dan antar agama;6) minoritas dapat duduk di jabatan publik.
Seiring dengan berjalannya waktu, dinamika keberadaan partai politik dan
sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan modifikasi.
Perubahan tersebut dapat dilihat dari sisi kelembagaan partai politik, jumlah partai
politik, termasuk pada penerapan sistem pemilu dari proporsional tertutup di era
orde baru berubah menjadi proporsional terbuka dengan jumlah suara terbanyak
pasca reformasi 1998 683.
Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi
yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta
pemilihan umum) sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat partai
politik atau organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Karena itu, sistem
pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem berimbang” 684. Terdapat beberapa
hal positif dari pemberlakuan sistem proporsional tersebut yaitu: (1) suara yang
terbuang dapat diminimalisir; dan (2) partai-partai politik kecil mempunyai peluang
untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen berdasarkan sisa kursi dan sisa suara
terbesar.
Namun seiring dengan perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka
dengan suara terbanyak menyebabkan terjadinya pertarungan para calon anggota
legislatif (caleg) tidak hanya dengan sesama caleg dari partai politik yang berbeda
namun juga caleg dalam partai politik yang sama pada daerah pilihan (DAPIL) yang
sama pula. Fenomena ini menyebabkan runtuhnya kedaulatan partai politik
terhadap para anggotanya. Karena akhirnya partai politik hanya dianggap sebagai
kendaraan untuk mendapatkan kursi di parlemen atau dalam bahasa lain partai
politik sudah seperti Even Organizer (EO). Begitu caleg yang bersangkutan tidak
mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, para caleg yang gagal tersebut dalam
pemilu berikutnya dapat berpindah pada partai politik lain yang dulu merupakan

683

Putusan M.K Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
684
Ni’matul, Huda. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.
Jakarta: Kencana, h. 46.
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pesaingnya tanpa ada proses penyaringan ideologi yang ketat dari partai penerima
tersebut. Fenomena munculnya politisi-politisi oportunis semakin tidak terelakkan
dalam penerapan sistem pemilu yang liberal. Implikasi lainnya adalah semakin
mahalnya ongkos demokrasi akan berbanding lurus dengan semakin lunturnya
ideologi partai politik 685.
Hal berbeda dikemukakan oleh Miriam Budiardjo yang membagi sistem
kepartaian dalam 4 (empat) kategori yaitu: (1) partai massa, (2) partai kader, (3)
partai lindungan, dan (4) partai ideologi. Partai massa mengandalkan jumlah
anggota yang besar dan biasanya terdiri dari banyak golongan yang
menggabungkan diri dalam payung besar partai, yang di Indonesia dilakukan oleh
Partai Golkar 686. Partai kader mengutamakan keketatan organisasi dan disiplin para
anggotanya. Menjaga kemurnian perjuangan partai, misalnya PKS. Partai
lindungan memiliki organisasi nasional, disiplin lemah dan tidak mementingkan
aturan. Tujuannya hanya untuk memenangkan pemilu, karena aktivitasnya hanya
kelihatan menjelang pemilu, contohnya Partai Demokrat dan Republik di Amerika
Serikat. Terakhir adalah partai ideologi, memiliki pandangan hidup yang digariskan
melalui kongres atau musyawarah nasional. Penerimaan anggota partai melalui
saringan, sedangkan untuk menjadi pimpinan partai harus melalui proses
pengkaderan dari bawah, contohnya Partai Komunis dan Partai Sosialis 687.
Sedangkan Sartori menyatakan bahwa yang paling penting dari sebuah sistem
kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang
berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik apakah

685

Dalam disertasinya Pramono Anung menjelaskan bahwa sistem politik yang cenderung
kapitalistik dan liberal menyebabkan mahalnya ongkos demokrasi dan memudarnya ideologi kader.
Lihat Pramono, Anung. (2013). Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi. Jakarta: Kompas.
686
Diawal pembentukannya Golkar atau Sekber Golkar pada tahun 1964 terdiri dari 97 wakil
organisasi golongan fungsional meliputi serikat buruh dan pegawai negeri, 10 organisasi kelompok
cendikiawan seperti ikatan sarjana ekonomi indonesia, ikatan sarjana indonesia, 10 organisasi
pelajar dan mahasiswa seperti gerakan tentara pelajar, pemuda muhammadiyah, HMI, IMM, 4
organisasi ABRI, 5 Organisasi wanita, 4 organisasi media massa, dan 2 organisasi petani dan
nelayan ditambah dengan 9 organisasi lainnya seperti MKGR. Lihat dalam Makrum Kholil. (2009).
Dinamika Politik Islam Golkar di Era Orde Baru. Gaya Media Pratama: Tanggerang, hlm. 84.
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Miriam Budiardjo dalam Hafied Cangara, (2016), Komunikasi Politik. Jakarta: Rajawali.
h.178
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kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi (sharing)
kekuasaan pemerintah688.
C. Fenomena Sayap Partai Politik
Rekruitmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai
politik689. Bahkan rekruitmen politik dapat dikatakan sebagai jantungnya partai
politik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Schattschneider bahwa partai politik yang
gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik 690. Karena
regenerasi pengurus dan anggota merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan
jika tetap mau eksis. Tanpa ada proses regenerasi pengurus-pengurus yang sudah
meninggal, sakit permanen, atau pension dari dunia politik tidak mempunyai kader
penggantinya. Dan akhirnya partai politik itu lama-lama akan mati seiring dengan
matinya para pengurus.
Berdasarkan bunyi Pasal 12 j UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah
dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai
politik diberi kewenangan untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai
politik. Sedangkan dalam bab penjelasan menyatakan bahwa organisasi sayap
partai politik sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau
menyatakan disir sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masingmasing partai politik.
Dalam praktikknya hampir semua partai politik di Indonesia memiliki
organisasi sayap politik, mulai yang menyisir kelompok agama, nelayan, petani
hingga kaum pemuda dan pemudi. Dibentuknya sayap partai politik ini selain untuk
menambah perolehan suara dalam pemilu juga sebagai bentuk kaderisasi partai
politik691. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik yang salah satunya
adalah kaderisasi692.
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Sartori dalam Partono. Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas
pemerintah, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5 No.1 Maret 2008, h.15.
689
Pasal 11 ayat (1) huruf e UU No.2 Tahun 2008
690
Schattshneider dalam Sigit Pamungkas, Op. Cit, hlm.89
691
Sayap partai politk Nasdem adalah Garda Pemuda Nasional Demorkat, Garnita, Gemuruh
dan Liga Mahasiswa. Sedangkan untuk Gerindra mendirikan Tidar (Tunas Indonesia Raya).
692
UU No.2 tahun 2011 Pasal 2 ayat (4) huruf h
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Selaian itu keberadaan sayap partai politik adalah bagian dari melaksanakan
progam kerja partai dan proses penanaman ideology partai ke kader. Sebagai
pelaksanaan progam kerja partai, melalui sayap partai politik yang ada progam
kerja partai seperti diskusi kepemudaan dapat dengan mudah terlaksana karena
partai mempunyai sayap partai politik yang diisi oleh kalangan muda693. Sedangkan
jika partai akan melaksanakan peringatan hari besar Islam, ada sayap partai politik
yang bergelut dalam kajian-kajian tentang Islam694.
Dengan semakin menguatnya sistem pengkaderan partai politik mulai dari
tingkat rayon hingga DPP dalam semua segmen kehidupan masyarakat, maka
diharapkan dalam setiap perhelatan pemilu, partai politik akan selalu lolos dari
seleksi konstitusional partai politik melalui ambang batas parlemen (parliamentary
threshold) sebesar 4 %695. Sebagaimana laporan hasil survey litbang kompas 22
februari-5 maret diperkirakan akan ada 7 (tujuh) patai politik tidak akan lolos
karena mendapat suara jauh dibawah ambang batas sebagaimana ketentuan UU
No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menyikapi fenomena hasil survey tersebut,
keberadaan sayap partai politik cukup membantu partai politik dalam mendapatkan
suara dalam pemilu 2019. Sehingga partai politik dapat tetap eksis dalam dinamika
politik nasional dan local selama 5 (lima) tahun kedepan.
D. Penutup
1. Simpulan
a. Keberadaan sayap partai politik secara konstitusional diakui dan diatur
dalam UU No.2 Tahun 2011 pasal 12 j yang menyatakan bahwa partai politik
diberi kewenangan untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai
politik. Hal ini tidak terlepas dari fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen
politik.
b. Sayap partai politik mempunyai peran yang cukup vital dalam menjaga
eksistensi partai khususnya menghadapi sistem pemilu yang terus berubah
terutama terkait semakin meningkatnya persyaratan bagi partai politik untuk
693

Di PKB bernama garda bangsa PKB
AMK (Angkatan Muda Kakbah) merupakan sayap partai politik PPP
695
Pasal 414 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
694
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dapat mendudukkan kadernya di kursi legislative yaitu dari 3.5 % naik
menjadi 4%. Karena hanya partai politik yang dapat mendudukkan kadernya
di legislative maka segala fasilitas partai politik berupa anggaran partai
politik akan mereka dapatkan setiap tahunnya. Hal ini merupakan amunisi
bagi partai politik untuk menjalankan roda organisasi partai.
2. Saran
a. Hendaknya partai politik tidak hanya melibatkan organisasi sayap partai
politik hanya ketika mendekati pemilu, namun kedekatan ini harus dilakukan
jauh hari sebelum pemilu melalui berbagai kegiatan yang mencerdaskan
rakyat tentang arti penting pemilu, partai politik dan demokrasi. Hal ini
sesuai dengan tugas dan fungsi didirikannya partai politik yaitu pendidikan
politik.
b. Keberadaan sayap partai politik jangan hanya menjadi beban keuangan
partai politik, namun harus menjadi sumber keuangan partai politik melalui
iuran anggotanya. Sehingga partai politik menjadi lebih mandiri dalam
segala bentuk kegiatan tanpa harus menunggu bantuan keuangan dari
Negara.
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Ringkasan
Riset ini mengkaji, (1) relasi organisasi sayap partai (OSP) dengan organisasi masyarakat sipil
(OMS); dan (2) pentingnya revitalisasi fungsi sayap partai politik (OSP) dalam penguatan
pendidikan politik bagi masyarakat secara demokratis. Hasi riset menunjukkan, ada dualisme
legitimasi pembentukan organisasi sayap partai (OSP ) yang bersumber pada UU Partai
Politik(UU No.8/2008 Jo UU No.2/2011) dengan UU Ormas (UU No.17/2003. OSP adalah
varian dari OMS karena aspek formil-materiil pembentukan sebuah organisasi sayap partai
tetap bersumber pada UU Ormas sebagai lex specialis. Ada relasi signifikan antara Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik (parpol) dengan posisi tawar (bargaining posisi)
masing-masing. Peran OSP dalam pendidikan politik belum berjalan maksimal. Idealnya, harus
ada klausul yang imperatif dalam UU Parpol atau UU Ormas mengenai kewajiban OSP dalam
memberikan penididkan politik bagi masyarkat.
Kata Kunci: Partai Politik, Organisasi Sayap Partai, Pendidikan Politik.
Abstract
This research examines, (1) the relationship of the party wing organization (OSP) with civil
society organizations (CSOs); and (2) the importance of revitalizing the functions of the wing
of political parties (OSP) in strengthening political education for the democratic society. The
results of the research show that there is a dualism in the legitimacy of the party wing
organization (OSP) which is based on the Law on Political Parties (Law No.8 / 2008 junto Law
No. 2/2011) with the Law on Community Organizations (Law No.17/2003. OSP is a variant of
the CSO because the formal-material aspects of the formation of a party wing organization
continue to originate from the Ormas Law as lex specialis. There are significant relations
between Civil Society Organizations (CSOs) and political parties (political parties) with their
respective bargaining positions. The role of the OSP in political education has not run
optimally, ideally, there must be an imperative clause in the Political Party Law or Community
Organization Law concerning OSP's obligation to provide political education to the
community.
Keywords: Political Parties, Party Wing Organizations, Political Education.

1. Pendahuluan
Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2011 mendefenisikan partai politik sebagai
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
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kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.696 Partai politik sebagai salah satu elemen penting
untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan subtantif karena kualitas partai politik akan
berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik. Partai politik memiliki
peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan
hidup berbangsa dan bernegara. Partai politik juga memainkan peran sebagai penghubung yang
strategis antara pemerintah dengan warga negara. Selain itu peran fundamental lainnya yang
dijalankan partai politik adalah karena secara formal hanya partai politik yang diakui dan diatur
secara sah sebagai lembaga yang berfungsi menciptakan wakil rakyat di pemerintahan 697.
Partai politik

dipahami sebagai suatu tipe organisasi politik yang berupaya untuk

mempengaruhi, atau secara keseluruhan berfungsi sebagai pemerintah yang mengerjakan
kebijakan politik, biasanya dengan cara menominasikan kandidat‐kandidat mereka sendiri dan
mendudukan mereka pada posisi tertentu. Parpol

berpartisipasi dalam kampanye pemilu,

melakukan sosialisasi dengan publik atau para konstituen, dan mengkritik tindakan atau
keputusan pemerintah. Parpol seringkali mendukung satu posisi ideologis, atau visi, yang
diwujudkan dalam program partai, serta dipertegas oleh suatu platform tertulis dengan tujuan‐
tujuan khusus, membentuk koalisi di antara kepentingan‐kepentingan politik yang berbeda. 698
Berjibunnya partai politik pasca reformasi 1998 harus dimaknai sebagai era
kebangkitan demokrasi modern, dimana rakyat bebas berserikat, menyatakan pendapat dan
memperjuangkan aspirasinya karena dijamin oleh konstitusi (UUD 1945. Partai politik pada
dasarnya juga memiliki komtimen kebangsaaan. Oleh karenanya, partai mempunyai
tanggungjawab secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi
berbasis Pancasila sebagai idiologi negara, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan
kedaulatan rakya. Kencangnya arus dukungan atau partisipasi politik masyarakat terhadap

696

Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan bandingkan dengan defenisi partai
versi UU No.2 tahun 2008 sebelumnya.
697
Baca A. Malik Haramain dan M.F Nurhuda, Mengawal transisi: Refleksi atas pemantauan Pemilu 1999,
kerjasama dengan UNDP dan JAMPPI, 2000, Jakarta, hal.211.
698
Baca hasil riset, INFID dan LIPI, “Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan
Ekonomi di Indonesia,” Laporan Penelitian INFID, No. 3, Jakarta, 2014. hal.1-5.
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suatu partai politik perlu di imbangi dengan pendidikan politik yang demokratis dan
mencerahkan. Tujuannya, agar masyarakat tidak mudah masuk dalam jebakan kepentingan
pragmatis elit Partai tertentu, dan tidak gampang dipengaruhi praktek politik jual-beli suara
disetiap momentum pemilihan umum. Pendidikan politik yang baik akan menanamkan
pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban konstitusional apa saja yang perlu
diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kurangnya pendidikan politik dapat
menyebabkan terabaikannya hak-hak konstitusional masyarakat oleh wakil rakyat dan para
pemimpin yang mereka pilih dalam Pemilu atau Pilkada.
Eksistensi partai politik itu sendiri berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU No. 2
Tahun 20018, justru berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas
agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan politik merupakan
keharusan bagi sebuah partai politik dalam bersinergi dengan masyarakat, akan tetapi tidak
semudah itu untuk dapat mewujudkannya diperlukan pendalaman, pengkajian yang bersifat
progresif dan dinamis sehingga melalui penelitian ini akan nampak bahwa pendidikan politik
oleh partai politik mutlak dalam pengembangan demokrasi dan pemahaman politik secara utuh
dan baik.
Dalam kasus partai dengan keanggotaan massa formal, anggotanya terlibat dalam
kontestasi di akar rumput, tapi lebih longgar. Hal demikian bisa dilakukan termasuk inti aktivis
reguler, pendukung keuangan, dan bahkan pemilih loyal. Apakah mereka terdaftar secara
formal sebagai anggota partai atau bukan anggota partai?. Karakteristik utama dari wajah partai
ini adalah keanggotaan sukarela, permanen, dan keteraturan. Meskipun mungkin ada berbagai
persyaratan untuk bergabung, mempertahankan keanggotaan formal, masuk dan keluar
berdasarkan pilihan pribadi masing-masing anggota. Lokus utama partai diakar rumput tentu
saja tersebar di seluruh negeri dan diwujudkan secara organisasi di tingkat nasional oleh
kongres partai, dan di berbagai negara tingkat lain oleh komite dan lainnya, sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan699.

699

Anton Yuliono, “Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan
Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya)” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 1, Juni
2013, hal. 173-175.
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

498

Pada dasarnya partai politik harus memiliki basis pendukung yang memiliki kesamaan
ideologi dan tujuan politik. Kelompok-kelompok pendukung atau konstituen ini secara jelas
mendefinisikan keterkaitan mereka dengan partai politik tertentu. Kelompok masyarakat ini
adalah para pendukung atau konstituen suatu partai politik di lingkungan internal atau
konstituen dan pendukung pesaing-pesaing di lingkungan eksternal700. Dalam konteks
pendidikan politik, keberadaan organisasi sayap partai (OSP) turut memiliki andil dan dapat
diandalkan. Akan tetapi, kebanyakan publik mengenal organisasi sayap partai politik (OSP)
sebagai organisasi partisan yang yang hanya berperan dalam mendulang suara Partai disetiap
event pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dari segi normatif, UU Partai Politik (UU
No.2/2008), memberikan legitimasi bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki
organisasi sayap partai politik (OSP) di tingkat Pusat hingga Daerah 701. Pendidikan politik
sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu
sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis dan moral
dalam mencapai tujuan-tujuan politikserta agar rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal
dalam sistem politiknya 702.
Lazimnya, pembentukan sayap partai diarahkan untuk mengkonsolidasi, memobilisasi
dukungan, basis pemilih dan melakukan rekruitmen politik berupa keanggotan dan simpatisan
partai yang bersangkutan. Kesan demikian lebih dominan dan tampak selama ini dimainkan
oleh organisasi sayap partai (OSP) ketimbang partisipasinya, membantu partai dalam
penguatan pendidikan politik terhadap masyarakat. Peran strategis OSP dalam pendidikan
politik sepertinya masih jarang ditemukan dan jikapun ada, prosentasi aktifitas pendidikan
politik oleh OSP dapat dikatakan kontribusinya masih relatif kecil. Padahal, pendidikan politik
berkaitan dengan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung
jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 703. Objek kajian dalam
penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis pertama, relasi organisasi sayap
partai (OSP) dengan organisasi masyarakat sipil (OMS); dan kedua, pentingnya revitalisasi
700

Firmanzah, Marketing Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2008.hal.87.
UndangNomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 12 huruf (j)
702
Eka Wahyuningsih, “Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota
Pangkalpinang”, tesis, Bandung: Pasca Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan, Univerisitas Pendidikan
Indonesia, hal. 10-12
703
Pasal 1 Angka 4 UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan bandingkan pula dengan defenisi lama
sebagaimana tertera pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2008.
701
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fungsi sayap partai politik (OSP) dalam penguatan pendidikan politik yang baik bagi
masyarakat secara demokratis.
2. Pembahasan
2.1. Sayap Partai Versus Organisasi Masyarakat Sipil
Kendati legitimasi pembentukan organisasi sayap partai (OSP ) juga bersumber dari
UU Partai Politik, namun aspek formil-materiil pembentukan sebuah organisasi sayap partai
tetap bersumber pada UU Ormas. Secara lex specialis, keberadaan beragam varian organisasi
masyarakat sipil (OMS) termasuk organisasi sayap partai, berlandaskan pada ketentuan dalam
UU No.17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Penyebutan isitlah “organisasi
masyarakat sipil (OMS) atau kelompok “Civil Society”, sengaja digunakan dalam kajian ini
sebagai nomenklatur lain dari terminologi organisasi kemasyarakatan atau sering dikenal
dengan penyebutan Ormas. Hasil penelitian The Aceh Institute (2014), menunjukkan bahwa,
hubungan kausalitas atau relasi antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik
(parpol) merupakan dua dunia yang terpisah akan tetapi saling terkait dan mempunyai posisi
tawar (bargaining posisi) masing-masing. James N. Sater dalam bukunya “Civil Society” and
Political Change in Morocco menggambarkan bahwa, “Civil Society” sebagai organisasi yang
bekerja secara horizontal, yaitu organisasi yang membangun hubungan antara masyarakat
dengan masyarakat, sebaliknya Partai Politik sebagai organisasi vertikal yang menghubungkan
antara negara dengan rakyat704.
Selain itu, OMS diyakini sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan
masyarakat atau kepentingan publik melalui sebuah gerakan sosial untuk mempengaruhi
kekuasaan dan/atau kebijakan. Mereka bersifat independen dan non partisan serta membawa
nilai-nilai humanis, partisipasi dan demokrasi. Sementara partai politik adalah organisasi
kekuasaan, yang menggalang kekuatan massa untuk merebut dan mengendalikan kekuasaan,
guna melaksanakan fungsi dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Pelaksanaan
dari fungsi kekuasaan itu merupakan titik temu antara fungsi dari OMS dan fungsi dari partai
politik, yang berujung pada kesejahteraan rakyat 705.

704

James James N., Sater, Civil Society and Political Change in Morocco, USA: New York, 2007, hlm. 40
dan untuk lebih jelas baca, hasil penelitian The Aceh Isntitute, RELASI POLITIK OMS dengan PARTAI
POLITIK: Sebuah Dinamika dan Tantangan Gerakan Sipil di Aceh, Jakarta, 2014.
705
Ketut Suwando, Pluralitas Civil Society dan Upaya Demokratisasi Lokal, Jurnal Analisis Sosial, Vol.7
No.2, 2002, hlm.23
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Oleh karenanya, meskipun antara OMS dan parpol merupakan dunia yang terpisah,
tetapi keduanya bukan berarti tidak saling berhubungan. Secara empiris ada tiga pola relasi
antara OMS dengan parpol, yakni (a) pola korporatis, (b) pola partisipatif, dan (c) pola oposisi.
Pola relasi korporatis memperlihatkan bahwa, OMS merupakan bagian dari partai politik atau
disebut juga underbow partai politik. OMS membentuk partai politik atau dibentuk oleh partai
politik, yang menjalankan fungsi untuk mewujudkan kepentingan partai politik seperti
pendidikan politik, kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, hingga menjadi mesin politik yang
memobilisasi massa untuk kepentingan parpol. Sedangkan pola partisipatif yaitu pola saling
mempengaruhi namun tetap pada posisi independensinya. Sementara relasi oposisional,
menunjukkan bahwa, kedudukan OMS menjadi lawan dari partai politik, dimana keduanya
tidak saling berhubungan “positif’ satu sama lainnya, bahkan terus-menerus melakukan kontrol
dan perlawanan terhadap partai politik 706.
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bisa menjadi contoh terkemuka tentang
relasi korporatis yang berkembang secara dinamis dari periode ke periode. NU adalah
organisasi sosial yang lahir jauh lebih lama dari pada lahirnya partai politik. Tetapi pada tahun
1950-an NU secara institusional berubah menjadi partai politik. NU menjalankan misi politik
dan tetap menjalankan misi sosial, yang mempunyai banyak organisasi underbow. Pada tahun
1970-an, partai NU dibubarkan dan melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan
sekaligus menjadi organisasi underbow di bawah partai Ka’bah ini. Pada tahun 1984, NU
kembali ke khittah, yang secara organisatoris keluar dari ranah politik dan kembali menjadi
organisasi sosial. Namun kondisi perpolitikan pada waktu pemilihan umum 1987 menunjukkan
bahwa NU membangun hubungan politik klientelistik dengan Soeharto dan Golkar, sehingga
mampu menggembosi suara PPP dan memperbesar suara Golkar. Setelah reformasi, NU
mengalami perubahan kembali. Secara organisasi NU tetap NU yang independen. Tetapi para
petinggi NU dan para pengikutnya masing-masing terbelah ke dalam banyak partai seperti
PKB, PKNU maupun PPP. Gus Dur adalah pendiri PKB, yang membawa pendukungnya di
NU untuk memberikan dukungan terhadap PKB707.

706

Baca hasil penelitiaan, The Aceh Institute, Relasi OMS dengan Partai Politik: Sebuah Dinamika dan
Tantangan Gerakan Sipil di Aceh, Jakarta, 2014.hal.91.
707
Ibid.
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Berbeda dengan NU yang pernah menjadi partai politik, Muhammadiyah tidak pernah
menjadi partai politik. Pada tahun 1950-an Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, tetapi
organisasi Islam modernis ini membentuk dan mendukung Masyumi. Pada awal Orde Baru
Musyumi berubah menjadi Parmusi, yang terlibat dalam pemilihan umum 1971. Namun dalam
pemilu 1977 Parmusi melebur ke dalam PPP, bersamaan dengan komponen NU. Semasa Orde
Baru Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, tidak terlibat dalam partai politik secara
kelembagaan, sekaligus juga melarang bahkan memberhentikan anggotanya yang terlibat
dalam partai politik. Bahkan pada tahun 1990-an, Muhammadiyah di bawah pimpinan M.
Amien Rais, hadir sebagai oposisi yang terus melawan Orde Baru. Setelah Orde Baru tumbang,
dan reformasi hadir, sikap Muhammadiyah serupa dengan NU. Pemimpin beserta pengikutnya
terbelah ke dalam banyak partai seperti PAN, PKS, PPP maupun PBB. Namun secara
organisatoris-institusional, sampai sekarang tidak berhubungan dengan partai politik, bahkan
menjadi opisisi terhadap partai politik, meskipun organisasi ini mampu menempatkan orangorang pentingnya ke dalam pemerintahan tanpa jalur partai708.
Jika ormas mempunyai pengalaman yang panjang menjalin relasi korporatis dengan
partai politik, LSM independen di masa lalu umumnya menjadi kekuatan oposisional di
hadapan negara dan partai politik. Dengan sikap yang anti politik, mereka mengontrol dan
melawan negara maupun partai politik melalui strategi gerakan sosial. Negara, birokrasi,
parlemen maupun partai dianggap sebagai sumber segala sumber masalah bagi rakyat,
sehingga harus terus-menerus dilawan. Namun di era reformasi ada perdebatan wacana dan
gerakan baru yang mengarah pada reposisi politik LSM di hadapan negara dan partai politik.
LSM mulai melakukan perubahan dari gerakan sosial ke gerakan politik, baik dalam bentuk
persenyawaan (engagement) dengan partai dan negara maupun merebut posisi-posisi politik
(jabatan publik) dalam pemerintahan709.
2.2. Peran Sayap Partai Dalam Pendidikan Politik
Eksistensi organisasi sayap partai (OSP) sejak awal, sudah menimbulkan kegaduhan
status hukum dalam persepktif UU Ormas (UU No.17/2003). Terdapat identitas ganda yang
melekat pada kelompok organisasi sayap partai (OSP) sebagai sebuah varian dari organisasi
masyarakat sipil (OMS) layaknya LSM, atau kelompok-kelompok “civil cociety” lainnya. Di

708
709

Ibid.hal.92
Ibid.93-94.
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sisi lain, kehadiran OSP, sudah pasti identik dengan kaki-tangan partai dan karenanya sudah
menjadi kewajiban OSP untuk tunduk pada garis perjuangan atau kebijakan partai jika
menggunakan optik hukum UU Parpol (UU No.8/2008 Jo UU No.2/2011). Untuk tidak
mengatakan nihil sama sekali, kebanyakan pengurus atau anggota organisasi sayap partai
(OSP), faktanya memang tunduk dan patuh terhadap platform partai, dan instruksi-instrusi
partai sebagai pimpinan tertinggi OSP tersebut.
Akan tetapi, tidak sedikit pula yang membangkak atau tidak loyal karena faktor beda
pilihan figur atau alasan-alasan pragmatis tertentu dan motif-motif politik yang berseberangan
dengan partai politik tempat OSP tersebut dibentuk. Bahkan tidak sedikit perilaku OSP yang
beda pilihan politik dengan parta induk, hanya karena tergiur atau pengaruh politik uang yang
biasa dikenal ‘Serangan Dhuha”. Fenomena disorientasi pragmatis OSP, biasanya sangat nyata
terlihat ketika musim Pemilu atau Pilkada mulai tiba. Berkaitan dengan loyalitas masyarakat
terhadap partai politik, penting kiranya memperhatikan pandangan Crewe dan Denver yang
menyebut loyalitas tinggi sekelompok orang terhadap suatu partai dengan istilah “partisan
exclusivism”. Orang-orang yang memiliki kecenderungan “partisan exclusivism” tergolong
stabil, loyal dan enggan berpindah ke partai lain sebab kepercayaan terhadap partai yang
diidolakan sudah sangat kuat. Meskipun munculnya “partisan exclusivism” adalah sesuatu
yang tidak bisa disangkal, namun harus pula dicermati perkembangan masyarakat demokrasi
yang sudah semakin dewasa berpolitik, terutama mereka yang sudah berpendidikan dan cakap
dalam mengakses informasi. Dalton & Wattenberg justru berpandangan bahwa, kecenderungan
munculnya “partisan exclusivism” semakin menurun ketika masyarakat (tradisional) sudah
beranjak menjadi masyarakat demokratis kontemporer di mana arus informasi sudah sangat
membantu mereka untuk bersikap kritis 710.
Pendidikan politik satu hal yang wajib dilakukan oleh partai politik guna menciptakan
iklim demokrasi yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sebagai
berikut:
1. Kondisi obyektif mayarakat yang mengalami distrust pada sistem dan instrumen
demokrasi, wujudnya adalah sikap yang apatisme politik dan golongan putih;

710

Russell Dalton, J. & Martin P. Wattenberg, (eds), Parties Without Partisans (Oxford: Oxford University
Press, 2000).
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

503

2. Merebaknya kekerasan yang menggunakan simbol-simbol idiologi, politik dan komunal,
implikasinya

pemilu

menjadi ajang

yang

paling terbuka untuk

menyatakan/

menyelenggarakan pertarungan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan;
3. Kondisi krisis ekonomi yang belum pulih, sehingga memunculkan sikap buying votter;
4. Partai politik menjual ketokohan dan jargon idiologi, sementara platform politik dan
political trackingnya tidak jelas. 711
Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi
partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (1)
sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik, (3) sarana rekuitmen, dan (4) pengatur
konflik712. Dalam perspektif lain misalnya Yves Meny dan Andrew Knapp 713 menyebut bahwa,
fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan
pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv)
sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Partai politik berperan penting dalam melakukan
sosialisasi politik sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik
yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu
metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik.714 Pilihan partai politik
berupa ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan
kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait
dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan
politik. Partailah yang menjadi struktur antara intermediate structure yang harus memainkan
peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga
negara. 715.
Pada aras ini, Pasal 31 UU Partai Politik ( UU No.2/2011) sebagai revisi atas UU
No.2/2008 menegaskan bahwa:

711

Habib Syafingi, Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilu. Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hal.53.
712
Miriam Budiarjo sebagaimana diafirmasi oleh Jimly Asshiddiqie. Kemerdekaan Berserikat Pembubaran
Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Republik
Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 59. Bandingkan pula dengan Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia,
Jakarta, 2000, hlm. 163-164.
713
Lebih jelas baca Jimly Asshiddiqie, Dinamika Partai Politik dan Demokrasi, e-paper, diakses tanggal
2 April 2015.
714
Lebih jelas baca Cholisin & Nasiwan, Dasar-dasar Ilmu Politik, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 113
715
Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran…, Op.Cit., hal. 60
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1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup
tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan
antara lain:
a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat

dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam
rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun
etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
Pelaksanaan fungsi pendidikan politik bertujuan untuk menggerakkan keterbukaan
serta kerjasama yang memberdayakan masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk dalam
pelbagai segi kehidupan, sehingga outputnya harus dapat melahirkan budaya politik yang
baik716. Kebanyakan organisasi sayap partai (OSP) mengalami disorientasi dan distorsi
pemahaman terhadap makna pendidikan politik dalam arti luas. Hal ini tak bisa disalahkan
sepenuhnya, dikarenakan tidak ada satupun klausul dalam UU Parpol (UU No.8/2008 Jo UU
No.2/2012) maupun UU Ormas (UU No.17/2003) yang secara spesifik mewajibkan OSP
terlibat aktif dalam program pendidikan politik kepada masyarakat luas. Hal ini menjadi
tantangan sendiri bagi partai politik untuk mensiastinya dengan cara diatur dalam ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau program partai bersangkutan. Ironisnya,
pemberian pendidikan politik oleh partai politik selama ini, cenderung sektoral,partisan dan
ekslusif yakni terbatas bagi progam pengkaderan internal pertai semata.
Peserta yang dilibatkan-pun hanya jajaran anggota, pengurus dan kader partai termasuk
OSP sebagai organisasi pendukung utama partai. Hal ini jelas kontras dengan spirit dan amanat
UU Parpol yang menghendaki pendidikan politik bersifat inklusif, massif, berjenjang dan
berkelanjutan disemua lapisan masyarakat luas seta tidak boleh terbatas pada kader, anggota,
pengurus dan organisasi sayap partai semata.. Belum terdidiknya warga negara secara politik,
menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak menganggap penting pendidikan politik.
Lebih dari itu, masyarakat juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses
716

Ubedilah Badrun, Artikel, Pendidikan Politik yang Buruk. Kompas edisi 20 September 2005.
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pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Padahal sudah
menjadi rahasia umum bahwa, proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya
partisipasi politik dari warga negara. Partisipasi politik ini, hanya dapat dimungkinkan jika
warga negara cukup terdidik secara politik.
Proses pelaksanaan fungsi partai berikut OSP sebagai instrumen utama pendidikan
politik kepada masyarakat di dukung oleh komitmen dari partai politik itu sendiri. Komitmen
ini lahir tak lepas dari ideologi dari partai itu sendiri. Partai politik yang beridiologi kekuasaan
cenderung hanya memobilisasi massa untuk kepentingannya, sehingga kegiatan yang
dilaksanakan akan sangat bias kepentingan. Pola pendidikan, baik formal maupun penataran
cenderung melakukan indoktrinasi terhadap nilai nilai yang dianggap benar oleh pemerintah,
sementara yang dilakukan LSM cenderung berorientasi pada proyek semata. Akibatnya setelah
60 tahun merdeka masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami hak-hak
politiknya secara baik dan mampu menyampaikan aspirasinya secara benar dalam konteks
hukum. 717.
Komitmen dari para seluruh komponen partai dan OSP untuk memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat menjadi penting agar masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai
objek dalam proses politik. Sebab ketika masyarakat hanya dijadikan sebagai objek politik oleh
partai politik maka sulit untuk melahirkan prinsip demokrasi yang sehat dan “fair play”.
3. Penutup
Kehadiran orgnisasi sayap partai (OSP) berperan penting dalam membantu
terlaksananya pendidikan politik dalam konteks pembangunan demokrasi nilai-nilai demokrasi
yang baik sesuai konstitusi dan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian dan bangsa. Idealnya,
harus ada klausul yang imperatif dalam UU Parpol atau UU Ormas mengenai kewajiban OSP
dalam memberikan penididkan politik bagi masyarkat. OSP yang dibentuk dan aktifitasnya
sekedar mengejar kepentingan pragmatis partai politik terlebih disaat momentum
Pemilu/Pilkada, akan menjadi presdent buruk dimata masyarakat dan berdampak negatif
terhadap nama baik Partai itu sendiri. Terlebih, jika identitas dan jati diri OSP seringkali
memperlihatkan aktifitas yang dekat dengan dunia “premanisme/wajah kekerasan dan “terlibat
dalam “serangan dhuha”, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.
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Lebih jelas baca Habib Syafingi, Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilu. Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra, Vol. II, No. 1, Juni 2009, Hal. 53
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Dalam situasi demikian, politik transaksional biasanya makin massif dan tak terkendali
serta dipraktekkan secara sadar oleh kelompok-kelompok OSP dan Parpol yang
berkepentingan. Apabila faktanya menunjukkan demikian, maka demokrasi beralih menjadi
“demo-crazy” karena hanya menjadi pemilik kaum penguasa dan pengusaha. Hak masyarakat
untuk mendapat pencerahan dan praktik pendidikan politik yang baik sengaja dibonsai oleh
Partai berserta OSP sendiri. Pada akhirnya, harapan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak
politiknya (political rights) sebagai jaminan konstitusi, hanya sebatas mimpi yang utopis
belaka. Kesadaran masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang kompetitif dan
fairness dengan tidak mudah terjebak pada tradisi “politik uang (money politic”) menjadi faktor
determinan untuk melahirkan wakil rakyat (DPR/DPD/DPRD/BPD) dan pemimpin
(Presiden/Kepala Daerah/Kades) yang amanat, visioner, jujur dan merakyat. Meskipun harus
diakui bahwa, masih ada masyarakat yang alergi dan menilai kehadiran OSP hanya sekedar
asesoris demokrasi dan “lips service” partai politik untuk mendulang suara, menebar pesona,
dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi pendidikan politik masyarakat luas. Paradigma
demikian sudah saatnya harus diubah dan menjadi tantangan sendiri bagi OSP. Eksistensi
organisasi sayap partai (OSP) sudah saatnya di diarahkan untuk menjadi menjadi garda
terdepan, memberikan kesadaran politik yang demokratis dan berkeadilan.
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EKSISTENSI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DALAM SISTEM POLITIK
DI INDONESIA718
Andy Omara
Pengajar Hukum Tata Negara FH UGM

Abstrak

Organisasi sayap partai politik (OSP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem
kepartain di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. OSP merupakan salah satu sarana
bagi partai politik untuk dapat menarik lebih banyak anggota masyarakat untuk bergabung
didalamnya. Oleh karenanya keberadaan OSP biasanya sejalan dengan segmentasi kelompok
yang ada didalam masyarakat seperti misalnya pemuda, wanita, ulama atau buruh. Mengapa
kelompok ini yang disasar penjelasan umumnya adalah karena jumlah mereka yang signifikan
atau karena kelompok ini mempunyai pengaruh yang mendalam dalam masyarakat. OSP bukan
partai politik namun keberadaannya sangat dekat dengan partai politik bahkan dalam banyak
hal menyokong keberadaan partai politik secara electoral atau recruitmen politik. Namun
demikian terdapat perbedaan misalnya dalam hal pengaturan. Partai politik sejak awal diatur
keberadaannya dalam UU Partai Politik, tidak demikian halnya dengan OSP. OSP dari waktu
ke waktu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baru kira-kira pada tahun 2004
pertama kali organisasi sayap partai disebut dalam peraturan perundang-undangan.
Penyebutannya sangat sederhana yang intinya membolehkan partai politik untuk membentuk
organisasi sayap partai politik. Pengaturan yang sederhana ini berlanjut pada UU Parpol
berikutnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana eksistensi OSP ini? apakah
keberadaan OSP perlu secara formal diatur? Kalau perlu diatur, diatur dimana dia sebaiknya?
Tulisan ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di atas.

Abstract
Political party wings (PPWs) are inseparable component of political party system in many
countries including Indonesia. The PPW can be a tool for political party to attract member of
society to join with this political party. Members of PPW can be youth organization, women
organization, religious leader organization or labor related organization. These specific
groups is targeted because the significant number of these particular group or the significant
influence of these group toward society. The PPW is not a political party but their existence is
close to political party. PPW in many cases support the political party especially in political
recruitment and election. In practice, political party is regulated in certain law or regulations.
This is different from PPW where there is no formal regulation that specifically regulate the
PPW. This continues until 2004 where the Election Law mentioned about PPW: Every political
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party may establish PPW. This provision remains the same in the subsequent laws. This paper
aims to answer three important questions (1) how is the existence of political party wings in
Indonesia? (2) Is it necessary to formally regulate the existence of PPWs? (3) If so what would
be the best form of legislation to regulate PPWs?
I.

Pendahuluan
Organisasi sayap partai politik atau yang biasa pula disebut dengan onderbouw

bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 utamanya sejak
Indonesia memperkenalkan sistem kepartaian untuk pertama kali, organisasi sayap partai
politik telah ada dan mendampingi keberadaan partai politik. Hal demikian terus berlangsung
pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai dengan saat ini. Hal ini tentu bukan tanpa
alasan. Keberadaan sayap partai dalam banyak hal bisa berdampak positif terhadap eksistensi
partai politik. Jadi secara faktual dari sejak Indonesia mengenal sistem kepartaian organisasi
sayap partai politik sudah ada namun demikian selamaitu pula eksistensi organisai sayap partai
politik tidak begitu jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan keberadaan partai politik dimana
dari waktu ke waktu partai politik selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara
cukup memadai.
Tulisan ini bertujuan untuk (1) memahami arti penting eksistensi organisasi sayap
dalam sistem politik di Indonesia. (2) Bagaimana pengaturan organisasi sayap partai politik di
Indonesia. Tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dalam proses
penulisan. Data sekunder yang digunakan diantaranya adalah peraturan perundang-undangan
yang relevan mulai dari konstitusi, UU dan regulasi dibawah UU, buku-buku dan jurnal yang
membahas mengenai keberadaan organisasi sayap partai politik.
Bagian awal tulisan akan mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan organisasi sayap
partai politik dan apa bedanya dengan partai politik dann organisasi kemasyarakatan.
Selanjutnya akan dijelaskan berbagai alasan partai politik mendirikan organisasi sayap dan
bagaimana eksistensi organisasi sayap partai sejauh ini. Urgensi Pengaturan organisasi sayap
akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Pada bagian terakhir akan disimpulkan
II.

Pembahasan

Partai Politik, Organisasi Sayap Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
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Literatur yang ada pada saat ini lebih banyak membahas mengenai partai politik 719 dan
Organisasi kemasyarakatan. 720 Masih relatif jarang literatur yang menjelaskan mengenai
organisasi sayap partai politik.721 Hal ini diperkirakan karena fitur organisasi sayap partai
politik tidak sejelas partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu karakteristik
organisasi sayap partai juga dalam derajad tertentu overlapped antara partai politik dan
organisasi kemasyarakatan.
Partai politik bagi kebanyakan ahli penting keberadaannya karena partai politik
berusaha untuk mengagregasi dan mewakili berbagai kepentingan yang ada di dalam
masyarakat. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik dan
membuat agenda kebijakan. Secara normatif Partai Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan. 722
Definisi di atas agak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan dimana organisasi
kemasyarakatan secara normatif diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 723 Beberapa
perbedaan diantara keduanyaa adalah ruang lingkup dan tujuan. Ormas tidak dibatasi ruang
lingkupnya artinya ormas bisa saja bersifat lokal dan setempat dan tidak harus bersifat nasional.
Selain itu tujuan ormas tidak berfisat politik namun lebih pada partisipasi dalam pembangunan.

719

Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: a Framework for Analysis, Cambridge University Press
1976. Richard S. Katz, A Theory of Parties and Electoral Systems, John Hopskins University Press 1980.
720
Tirta Nugraha Mursitama, Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
BPHN 2011, Ari Ganjar Herdiansah, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol 1 No.1 2016.
721
Ahmad Asroni, Muhammad Yusup dan Adib Sofia, Dakwah dan Politik: menakar Kontribusi Organisasi
722
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
723
Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penentapan Perpu 2 tahun 2017 tentang Perubatan atas UU
No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakan Menjadi Undang-Undang.
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Bagaimana dengan definisi dari organisasi sayap partai. Kalau dilihat dari namanya
maka organisasi tersebut berkaitan erat dengan keberadaan partai politik. Dan memang begitu
kenyataannya. Organisasi sayap partai salah satu tujuannya adalah untuk menarik orang sesuai
dengan segmentasinya misalnya wanita atau pemuda agar pada akhirnya tertarik dengan
program-program di partai politik. Namun demikian organisasi sayap partai politik bukanlah
partai politik. Organisasi sayap partai juga tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang
organisasi kemasyarakatan.
Secara konstitusional organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi sayap
partai politik merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan
pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Secara
legalitas keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan diatur oleh peraaturan
erundang-undangan dalam hal ini UU Partai Politik dan UU Organisasi kemasyarakatan.
Manfaat pendirian organisasi sayap partai politik
Sejak pertama kali sistem kepartaian dianut di Indonesia organisasi sayap turut
mengikutinya. Misalnya Pada masa orde lama Partai Komunis Indonesia memiliki organisasi
sayap yang berbasis perempuan dan buruh seperti Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan
Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada masa orde baru Golongan Karya
juga mempunyai organisasi sayap partai politik yang disebut dengan rganisasi fungsional
seperti KOSGORO (Koperasi Serbaguna Gotong Royong) SOKSI (Sentral Organisasi
Karyawan Swadiri Indonesia) MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong). 724 Paska
jatuhnya pemerintahan Order Baru Partai Golkar memiliki organisasi sayap partai yang lebih
segmented pasarnya seperti misalnya Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kelompok
Perempuan Partai Golkar. 725
Keberadaan suatu partai politik hampir tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan
organisasi-organisasi sayap partai. Partai politik dianggap sebagai parent (mother) organization
dari organisasi sayap partai politik. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa keberadaan partai
politik dibarengi dengan keberadaan organisasi sayap partai? Apa rasionalisasi dari eksistensi
724
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organisasi sayap partai? Beberapa literatur menjelaskan secara berbeda mengenai hal ini.
Misalnya saja pendirian organisasi sayap partai dapat dimanfaatkan untuk membantu
memasyarakatkan dan melaksanakan program-program partai politik. Organisasi sayap partai
juga penting dalam rangka memobilisasi massa guna memenangkan partai dimana organisasi
sayap tersebut berafiliasi. 726 Selain itu organisasi sayap partai berperan sebagai pendukung
pendukung partai politik untuk membantu perjuangan partai melalui pelaksanaan program
partai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Setelah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak secara jelas
disebut, organisasi sayap partai politik pada tahun 2008 diatur secara sangat sederhana dalam
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu
hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Ketentuan
ini memberikan dasar bagi partai politik untuk mengembangkan struktur partai dalam rangka
menjangkau seluruh segmen masyarakat.
Tiga tahun kemudian lahir UU Nomor 2 tahun 2011 dimana dalam Pasal 12 ayat (10)
mengatur “Partai Politik membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.” Kedua UU
di atas memang menyebut organisasi sayap partai politik, namun demikian tidak secara
substantive mengatur bagaimana seharusnya orgnaisasi sayap ini melakukan fungsinya. Kedua
UU di atas pada prinsipnya hanya memberikan informasi kebolehan untuk membentuk
organisasisayap parpol. Tidak ada ketentuan yang secara substantive mengatur bagaimana OSP
726
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ini menjalankan fungsinya. Bagimana hubungan antara OSP dengan organisasi induknya yaitu
partai politik.
Adapun fungsi organisasi sayap partai politik secara umum hampir sama dengan fungsi
partai politik utamanya dalam melakukan rekrutmen dan pendidikan politik. Namun demikian
organisasi sayap partai politik bisanya punya anggota yang lebih terbatas apakah itu organisasi
pemuda, perempuan, buruh, atau ulama. Dalam hal yang lebih khusus, fungsi organisasi sayap
partai politik dapat berupa sarana untuk mendidik masyarakat agar mampu memiliki
kecerdasan intelektual kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan
kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan paritisipasi poitik masyarakat dalam kehidupan
demokrasi, membimbing dan mendampingi serta memberikan advokasi terhadap masyarakat
agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak politiknya.
Fungsi-fungsi utama dari organisasi sayap partai politik sangat bergantung pada
ideologi dan segmentasi anggota organisasi sayap partai politik. Misalnya organisasi sayap
partai politik yang segmentasinya pemuda tentu tidak sama persis kegiatan dan agendanya
dengan organisasi sayap partai yang anggotanya wanita atau buruh. Namun demikian secara
umum dapat dikatakan bahwa fungsi umum dari organisasi sayap partai politik adalah sebagai
berikut:727 Pertama, fungsi ideologi - organisasi sayap partai adalah organisasi yang berupaya
untuk mempromosikan ideologi dari induk partai politiknya kepada masyarakat secara umum
dan pada kasus-kasus tertentu mereka membentuk perilaku yang ideologis untuk para
anggotanya. Kedua, fungsi pendidikan – organisasi sayap partai politik secara politik mendidik
dan melatih para anggotanya untuk karir politiknya. Ketiga, fungsi rekrutmen untuk partai
politik – organisasi sayap partai politik menjalankan fungsinya sebagai jalan tengah untuk
berkarir di partai politik. Keempat, Fungsi perwakilan dan lobby. Organisasi sayap partai
politik mewakili permasalahan di kalangan tertentu seperti generasi muda atau wanita dan
membuat persoalan-persoalan tersebut didengar oleh lembaga perwakilan melalui induk partai
politiknya. Kelima, fungsi partisipasi – angota dari organisasi sayap partai politik berpartisipasi
dalam aktifitas induk partai politik dan membantu dalam kampanye untuk pemilihan umum.
Terakhir, fungsi sosialisasi – organisasi sayap partai politik berfungsi sebagai kelompok yang
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menawarkan berbagai aktifitas mulai dari politik sampai dengan hal yang lain seperti olah raga
dan kegiatan lainnya.
Tentu fungsi diatas tidak sama persis dengan organisasi sayap partai politik yang
segmentasinya adalah perempuan. Ng. Liklaileima Devi728 mengatakan bahwa fungsi
organisasi sayap partai adalah pertama, fokus pada permasalahan yang berhubungan dengan
perempuan seperti pemberdayaan perepmuna di ruang public baik social maupun politik.
Kedua, berkonsentrasi pada mengatasi masalah ekonomi atau ekonomi pembangunan dalam
masyarakat.
Mengapa bergabung organisasi sayap partai politik?
Terdapat setidaknya 2 penjelasan mengapa seseorang bergabung dalam organisasi
sayap partai politik. Pertama, mereka yang secara politik sudah matang dan mengetahui betul
pandangan politiknya. Kedua, mereka yang masih relative baru dan belum begitu matang
dalam politik. Kelompok pertama biasanya mereka yang sadar dan secara rasional bergabung
dalam organisasi sayap partai politik dan mengetahui secara pasti apa yang mereka inginkan
dengan bergabung dengan organisasi sayap partai politik, termasuk apa yang akan mereka
usulkan untuk organisasi. Dari kedua hal di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian anggota
organisasi sayap partai politik membuat keputusan sendiri untuk bergabung didalamya, Namun
demikian terdapat pula kelompok yang bergabung karena ajakan teman. Motivasi bergabung
juga bermacam macam misalnya karena atmosfer organisasi yang nyaman, ideology yang pas
dengan ideology organisasi sayap partai politik, kemungkinan untuk dapat berkarir di bidang
politik dan idealism untuk mengabdi kepada negara.
Dalam praktiknya organisasi sayap partai politik bervariasi dalam mengelola
organisasinya. Misalnya ada OSP yang secara kontinyu dan berkelanjutan menjalankan tugas
dan fungsinya sebagaimana layaknya sebuah organisasi, terlepas ada atau tidaknya pemilihan
umum dalam waktu dekat. Namun demikian tidak sedikit pula OSP yang hanya muncul saat
mendekati Pemilu setelah pemilu selesai tidak terdengar kembali kegiatannya. Dalam beberapa
hal bahkan ada OSP yang tidak menjalankan fungsi idelanya namun malah membuat
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ketidaktertiban, membuat suasana menjadi tidak nyaman bahkan berpotensi merugikan
masyarakat.
Bagaimana Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik?
Secara normatif keberadaan organisasi sayap partai politik diatur dalam UU Partai
Politik. Namun demikian pengaturan dalam UU ini sangat sederhana bahkan tidak
menyinggung sama sekali mengenai hak kewajiban dan hubungan antara OSP dan Partai
politik induknya. Beberapa partai politik mengatur lebih lanjut mengenai berbagai hal di atas
dalam AD/ART Partai Politik. Namun hal tersebut tidaklah memadai dan jauh dari lengkap. 729
Dapat dikatakan tidak terdapat standar dalam pengaturan OSP dalam hubungannya dengan
Parpol. Berdasarkan berbagai hal di atas penting untuk mengatur dalam sebuah aturan yang
dapat digunakan bagi setiap OSP dan Parpol. Mengenai bagaimana pengaturannya tersebut
seharusnya, bagian berikut akan menjelaskan bagaimana seharusnya pengaturan itudilakukan
dan dalam bentuk seperti apa.
Bagaimana seharusnya pengaturan keberadaan organisasi sayap partai politik?
Kalau secara legalitas keberadaan organisasi sayap partai politik diakui maka hal ini
menjadi hal yang positif karena tidak perlu mendiskusikan atau memperdebatkan apakah OSP
legal atau tidak. Hal yang selanjutnya perlu diatur adalah bagaimana seharusnya keberadaan
organisasi sayap partai dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini ada beberapa
alternatif atau kategori yaitu pertama, peraturan perundang-undangan yang secara ketat atau
detail mengatur mengenai OSP (highly regulated system). Kedua, medium regulated systems
dimana peraturan perundang-undangan mengatur lebih longgar dari pada highly regulated
system namun lebih ketat dari lowly regulated systems. Terakhir adalah lowly regulated
systems.
Lowly regulated systems pada prinsipnya terdapat pengaturan secara sederhana dalam
peraturan perundang-undangan mengenai OSP, bahkan hanya disebut keberadaan OSP tanpa
lebih lanjut mengadakan pengaturan. Pengaturan lebih lanjut diatur secara mandiri dalam AD
ART masing-masing OSP dan Parpol. Pengaturan sederhana seperti ini tampaknya
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memberikan raung ang cukup luas bagi parpol dan OSP untuk mengatur secara detail mengenai
berbagai hal terkait dengan hak dan kewajiban serta hubungan diantara keduanya dalama
auutan internal. Pengaturan ini merefleksikan pemberian kebebasan oleh negara kepada OSP
dan Parpol dalam mengatur hubungan antara keduanya.
Medium regulated systems pada prinsipnya terdapat pengaturan yang lebih terinci dari
hanya sekedar menyebut eksistensi OSP. Lebih dari itu pengaturan juga memuat prinsipprinsip dasar dalam mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara OSP dan partai politik
induknya.

Jadi prinsip dasar hubungan antara OSP dan parpol diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam aturan interla partai seperti
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Parpol. Artinya parpol dan OSP
diberikan keleluasaan secara terbatas dalam mengatur hubungan antara OSP dan parpol.
Keleluasaan dalam arti OSP dan Parpol dapat mengatur detail secara aturan internal. Terbatas
karena aturan internal tersebut harus merujuk dan berpedoman dari prinsip yang sudah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Sedangkan highly regulated systems pada prinsipnya pengaturan dalam peraturan
perundang-undangan secara detail mengenai OSP dan Parpol Induknya. Artinya secara rigid
dan detail peraturan-perundang-undangan mengatur habis bagaimana OSP dan parpol
induknya termasuk hak dan kwejiban dan hubungan antara keduanya. Penentuan lowly
medium maupun highly regulated system sangat bergantung pada konteks dimana aturan ini
akan diterapkan. Apabila ada kecenderungan OSP dan Parpol mengindahkan aturan internal
yang mereka buat maka akan lebih baik apabila aturan detail mengenai OSP diatur lebih lanjut
dalam aturan internal. Oleh karenanya negara tidak perlu mengintervensi terlalu jauh dengan
memberikan aturan detail mengenai hal tersebut. Namun demikian apabila hal demikian tidak
ada dalam praktik maka pengaturn detail oleh negara dalam peraturan perundang-undagan
perlu dilakukan. Akhirnya apabila tidak terdapat keseragaman dalam pengaturan internal oleh
OSP dan Parpol, maka prinsip-prinsip penting perlu diatur dalam peraturan perundangundangan. Hal ini memberikan pedoman kepada OSP dan parpol.
Adapun beberapa hal penting yang perlu diatur antara lain adalah:
1. Kedudukan dan fungsi organisasi sayap partai politik
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2. Hak dan kewajiban Partai politik terhadap pengurus dan angggota organisasi sayap pertain
3. Hak dan kewajiban organisasi sayap partai terhadap partai politik induknya.
4. Hak dan kewajiban pengurus dan anggota organisasi partai dalam proses rekrutmen
kepengurusan partai politik induknya.
Keempat hal di atas penting untuk diatur tidak hanya untuk memberikan kepastian aturan
internal utamanya hubungan antara OSP dan parpol. Namun juga diharapkan akan memberikan
kepercayaan terhadap keberadaan parpol sehingga kepercayaan publik terhadap partai politik
dapat kembali tinggi.
Penutup
Tulisan ini telah membahas organisasi sayap partai politik dengan fokus eksistensi OSP dengan
fokus (1) memahami arti penting eksistensi organisasi sayap dalam sistem politik di Indonesia.
(2) Bagaimana pengaturan organisasi sayap partai politik di Indonesia. Tulisan ini berpendapat
bahwa keberadaan organisasi sayap partai politik penting keberadaannya utamanya dalam
mensupport secara electoral partai politik induknya. Oleh karenanya penting untuk diatur
secara baik keberadaan OSP hak kewajiban serta hubungannya dengan parpol maupun dengan
pihak lain seperti masyarakat. Berkaitan dengan pengaturan maka terdapat setidaknya ada tiga
alternatif apakah akan diatur dalam peraturan perundang-undangan secara ketat dan detail
(highly regulated system), diatur prinsip-prinsip dasarnya (medium regulated system), atau
diatur secara sederhana (lowly regulated system). Pemilihan pengaturan di atas sangat
bergantung pada konteks dimana aturan tersebut akan diterapkan.
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URGENSI PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI BAGI PARTAI POLITIK DI
INDONESIA
Alfadri Yanda dan Adlina Adelia

ABSTRAK
Salah satu unsur penting dianutnya sistem demokrasi dalam suatu negara adalah adanya partai politik.
Partai politik menjadi penunjang bagi pembangunan demokrasi. Pembangunan demokrasi melalui
partai politik akan sejalan dengan pelaksanaan fungsi partai politik itu sendiri. Namun, pada
kenyataanya kehadiran partai politik sekarang, seolah bertolak belakang dengan pembangunan
demokrasi. Hal ini terbukti dengan beberapa catatan buruk dari kinerja partai politik. Sehingga, Partai
politik berkewajiban untuk melakukan pembenahan, jika tidak ingin menjadi aktor utama dalam
menggagalkan penerapan sistem demokrasi. Pembenahan partai politik yang paling disorot adalah dari
sisi internal partai politik. Pembenahan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia
dapat memulainya dari penataan terhadap OSP. Untuk itu permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan
ini antara lain: pertama, apa urgensi penataan OSP bagi partai politik di Indonesia?; kedua, bagaimana
penataan pengaturan OSP dalam internal partai politik di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan
bahwa: pertama, urgensi penataan OSP bagi partai politik di Indonesia dapat didasarkan pada tiga
aspek, yaitu: aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Kedua, penataan pengaturan
organisasi sayap partai dalam internal partai politik di Indonesia dapat dikatakan ideal jika memuat:
Mekanisme Pembentukan OSP, Peran OSP Bagi Partai Politik dan Partisipasi OSP dalam Pengelolaan
Partai.
Kata Kunci: Penataan, Organisasi Sayap Partai, Partai Politik

Abstract
One of important elements in a democratic system of a state is the presence of political party, as it
furthers the development of democracy. The development of democracy goes in parallel with the
function of political party. Nevertheless, the reality shows that the existence of political party
contradicts with the development of democracy, proven by various records of poor performance of
political parties. Some improvement is therefore necessary if they do not wish to be the main actor in
failing the application of democratic system. Improvement of political party is mostly highlighted in its
internal system. Improvement of political party, in order to increase the quality of democracy in
Indonesia, can be started from regulating the wing organization of political party (OSP). Therefore,
the problems which will be discussed in this paper are as follow: First, what is the urgency of regulating
the OSP for the political party in Indonesia? Second, how to manage the regulation of OSP inside the
political party in Indonesia? The result of this research concludes that: First, the urgency of regulating
the OSP for the political party in Indonesia is based on 3 factors, namely, philosophical factor,
sociological factor, and legal factor. Second, regulation of OSP in Indonesia can only be deemed ideal
if it includes the mechanism of establishment of OSP, the role of OSP for the political party, and the
participation of OSP in organizing a party.
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A.

PENDAHULUAN
Salah satu unsur penting dari dianutnya sistem demokrasi dalam suatu negara adalah

adanya partai politik. Demokrasi yang dipahami dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
untuk rakyat, dan bersama rakyat730 menjadikan partai politik sebagai alat dalam tataran yang
implementatif bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Partai politik sendiri
dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita
yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partainya.731
Kekuasaan pemerintahan negara yang ingin diperoleh oleh partai politik melalui
pemilihan umum akan sejalan dengan penerapan sistem demokrasi, apabila partai politik: 1)
melakukan rekrutmen agar rakyat dapat menjadi peserta pemilu; 2) menarik dukungan rakyat
melalui program-program partai yang disosialisasikan dalam pemilihan umum; 3) pemenuhan
kebutuhan rakyat melalui kebijakan pejabat publik yang dipegang oleh anggota partai; 4)
membuka ruang partisipasi rakyat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan
melakukan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan.
Sejatinya tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa adanya sebuah
partai politik.732 Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan politik cenderung dinilai negatif.
Pandangan yang sangat kritis dan skeptis terhadap partai politik diantaranya menyatakan
bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih dari pada sekedar kendaraan politik bagi kelompok
elite politik yang berkuasa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memuaskan “birahi
kekuasaannya” sendiri. Partai politik dianggap hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir
orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah

730

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, “Serpihan Pemikiran Hukum,
Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 241-242.
731
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Jakarta, 2008,
hlm. 404.
732
Wawan
Kuswandoro,
Pelembagaan
Partai
Politik,
https://wkwk.lecture.ub.ic.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/ diakses pada Selasa, 05 Maret 2019.
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

525

dikelabui melalui pemilu, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu
untuk kepentingan segolongan orang “at the expense of the general will”.733
Lord Bolingbroke, seorang politikus dan penulis di Inggris, menjelaskan bahaya partai,
dengan alasan bahwa partai secara kualitatif tidak banyak berbeda dari faksi, karena semua
mengejar tujuan tertentu, bukan kebaikan seluruh negara: “Partai adalah suatu kejahatan
politik”. Senada dengan itu, kecurigaan terhadap partai diungkapkan juga oleh Presiden
Washington pada tahun 1796, yang menyatakan bahwa adanya “efek semangat partai yang
merusak”.734 Saat ini, partai politik tetap ada dan menjadi kebutuhan bagi negara demokrasi
modern, namun perilaku partai politik seolah tidak menunjukkan adanya perubahan kearah
yang lebih baik karena begitu banyak masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai politik.
Semestinya partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat
penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat
strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang
berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh sebab itu,
partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the
degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. 735
Partai politik berkewajiban untuk melakukan pembenahan, jika tidak ingin menjadi
aktor utama dalam menggagalkan penerapan sistem demokrasi. Pembenahan partai politik
yang paling disorot adalah dari sisi internal partai politik. Partai politik dituntut untuk
membangun sistem organisasi kepartaian yang baik dengan memanfaatkan seluruh alat
kelengkapan dari struktur yang dimilikinya. Salah satu contoh yang seringkali luput dari
perhatian adalah tentang organisasi sayap partai politik, yang selanjutnya disebut dengan OSP.
Secara formal, OSP telah dijamin pembentukannya sebagai dari hak suatu partai politik.736

733

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik, Instrans
Publishing, Malang, 2015, hlm. 351.
734
Richard S. Katz Dan William Crotty, Handbook Of Party Politics, (London, Sage Publications, 2006),
diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi, Handbook Partai Politik, Cetakan I, Nusa Media dan Lembaga
Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP)), Bandung, 2014, hlm. 23.
735
Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi,
Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 52.
736
Lihat Pasal 12 huruf j, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan
bahwa “ Partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”.
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OSP merupakan organisasi dalam lingkup yang lebih kecil dan menginduk pada suatu
partai politik untuk membidangi suatu urusan tertentu. Sebagian besar partai politik di
Indonesia memiliki organisasi sayap partai. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas gerakan
partai politik dalam masyarakat. Dari sisi yang pragmatis bagi partai politik, OSP hanya
dipandang untuk mencari dukungan suara bagi partai politik menjelang pemilu. OSP yang
dikonstruksikan demikan sejatinya dapat diprediksi tidak mengubah apapun dari keadaan
gagalnya partai politik dalam membangun demokrasi.
Partai politik yang berada dalam kondisi pembenahan dalam rangka peningkatan
kualitas demokrasi di Indonesia, dapat memulainya dari penataan terhadap OSP. Pola
hubungan partai politik dengan OSP yang dimilikinya juga termasuk aspek yang paling relevan
untuk kemudian ditata dengan baik melalui pengaturan di Internal partai politik. Dalam konteks
ini, penulis tertarik untuk menguraikan lebih lanjut mengenai OSP dari sisi internal partai
politik di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menelusuri pengaturan OSP dalam AD/ART
partai politik.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka, penulis merumuskan dua pokok
permasalahan, yaitu: pertama, apa urgensi penataan organisasi sayap partai bagi partai politik
di Indonesia?; kedua, bagaimana penataan pengaturan organisasi sayap partai dalam internal
partai politik di Indonesia?
B.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Penataan Organisasi Sayap Partai Bagi Partai Politik di Indonesia
a. Konsep Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia
Organisasi Sayap Partai (OSP) dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi
masyarakat yang memiliki pola hubungan tertentu dengan partai politik. Pola hubungan
sebagaimana dimaksud dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, OSP secara
formal, yakni sebagai badan otonom yang berafiliasi atau menjadi bagian dari partai politik;
kedua, OSP secara non formal, organisasi masyarakat yang terpisah dari partai politik, namun
mendukung partai politik tertentu berdasarkan kesamaan visi dan misi, serta program partai
mengenai penyelenggaraan negara yang memberikan kesejahteraan pada rakyat. Kedua jenis
OSP tersebut memiliki perbedaan mendasar berkaitan dengan kedudukan OSP terhadap partai
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politik, namun bermuara pada satu konsep, yakni saling memberikan dukungan dalam
mencapai tujuan tertentu.737
OSP di Indonesia dipahami secara beragam, khususnya mengenai genus dari OSP itu
sendiri yang masih bias akibat dari pengaturan yang tidak terperinci. Meskipun demikian,
penulis berpegang pada pemahaman dasar bahwa OSP adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari partai politik dan segala akibat hukumnya terikat pada pengaturan yang berkaitan dengan
partai politik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa: 1) OSP yang dibentuk oleh partai
politik secara langsung tidak lain adalah sub organisasi dari partai yang akan digerakkan untuk
mendukung kebijakan dan program partai politik; 2) OSP yang tidak dibentuk oleh partai
politik, menjadi bagian dari partai politik karena akibat hukum dari menyatakan diri sebagai
sayap partai politik dan diatur dalam AD/ART partai politik yang menjadi induknya.
Artinya, Organisasi Masyarakat (Ormas) yang semula tunduk pada peraturan
perundang-undangan tentang Ormas dan terpisah dari partai politik, telah berubah jenis
organisasinya dan melebur dalam struktur organisasi partai politik. Tidak ada kewajiban bagi
Ormas untuk menjadi OSP dan tidak pula Ormas yang menjadi OSP akan tetap selamanya
menjadi OSP. Bagi Ormas yang menjadi OSP karena menyatakan diri sebagai sayap partai
politik, bersifat lebih fleksibel karena alasan dari perubahaan Ormas menjadi OSP didasarkan
pada kesamaan visi dan misi. Namun, ketika suatu saat tidak lagi sejalan dengan partai politik
induknya dapat kembali memisahkan diri melalui pernyataan tidak lagi sebagai sayap partai
politik yang dimuat dalam AD/ART Ormas atau partai politik.
Berbeda halnya ketika OSP yang dibentuk oleh partai politik yang bergantung secara
langsung eksistensi kelembagaannya pada partai politik. Hal ini dikarenakan OSP yang
dibentuk oleh partai politik didasarkan pada kebutuhan partai politik itu sendiri dalam
menjalankan roda organisasi yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kebutuhan
partai politik yang diakomodir melalui pembentukan OSP dapat terlihat dari jenis-jenis OSP
tersebut yang difokuskan untuk segmen kelompok masyarakat tententu sebagai penghubung
antara partai politik dan masyarakat. Beberapa jenis OSP yang sering dibentuk oleh partai

737

Budhy Prianto, Relasi Organisasi Non Pemerintah - Partai Politik Dalam Penguatan Partisipasi Publik
Di Kota Malang, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 10 Nomor 1, Januari 2010, hlm. 66.
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politik antara lain mewadahi kelompok pemuda hingga mahasiswa, kelompok perempuan,
kelompok keagamaan, kelompok pekerja, buruh, atau tani, dan sebagainya.
b. Urgensi Penataan OSP Bagi Internal Partai Politik
Pola hubungan partai politik dan masyarakat mencerminkan pelaksanaan konsep
demokrasi. Dalam konsep yang sederhana, partai politik merupakan sarana bagi masyarakat
untuk menggunakan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk memilih perwakilan
politik maupun kepala pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah melalui pemilihan umum.
Sedangkan masyarakat berkontribusi bagi partai politik dalam pemberian suara dalam pemilu
untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan. Terlihat bahwa partai politik lebih dominan
dibebani kewajiban untuk menjadi fasilitator terpenuhnya hak konstitusional mayarakat.
OSP berada pada posisi tengah antara partai politik dan masyarakat yang berarti bahwa
OSP memainkan peran sebagai penghubung atau penyalur dari pemenuhan kepentingan
masing-masing pihak dalam konsep demokrasi. Kepentingan partai politik biasanya dalam hal
dukungan suara dalam pemilihan umum yang diraih melalui OSP, sedangkan kepentingan
masyarakat adalah OSP menjadi penyalur aspirasi rakyat kepada partai politik. Namun, jika
dilihat lebih jauh ternyata tidak sesederhana itu. Menurut penulis pola hubungan antara partai
politik, OSP, dan masyarakat menggambarkan bahwa OSP memiliki derajat urgensi tertentu.
Untuk mengkaji urgensi OSP bagi partai politik dan masyarakat serta menunjukkan
bahwa penataan OSP penting bagi internal partai politik dapat didasarkan pada tiga aspek,
yaitu: aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Secara filosofis, pembentukan partai
politik dimaksudkan untuk merebut kekuasaan. 738 Selain itu, hakikat dari partai politik sendiri
ditentukan melalui kemampuan untuk melaksanakan fungsi partai politik.

738

Miriam Budiardjo, berpandangan bahwa tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dalam
Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 160-161 / 404. Hal ini senada dengan pandangan R.H. Soltau yang
mendefenisikan partai politik adalah sekelompok warga yang terorganisir dan bertindak sebagai satu kesatuan
politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan
melaksanakan kebijakan umum mereka. Dalam Roger H. Soltau, An Introduction to Politics, (London:
Longsmans, Green & Co, 1961), hlm. 199. Dalam A Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta,
2007, hlm. 102.
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OSP sebagai bagian dari partai politik adalah organisasi yang paling dekat dengan
masyarakat.739 Dibentuknya OSP secara konsep ditujukan sebagai pelaksana kebijakan dan
program partai, memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan
terhadap partai, dan memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat. 740 Dalam konteks ini,
penulis menggaris bawahi bahwa OSP memiliki peran penting dalam penguatan fungsi partai.
Setidaknya terdapat tiga dari beberapa fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sebagai
berikut: pertama, rekrutmen politik. OSP berperan dalam penjaringan anggota partai atau tokoh
masyarakat untuk kemudian dipilih oleh partai dalam kontestasi pemilihan pejabat publik.
Selain itu, OSP menjadi salah satu jenjang perkaderan partai yang dipadukan dengan sistem
meritokrasi untuk menjadi elit partai.
Kedua, sosialisasi politik. OSP menjadi ujung tombak dalam proses pembentukan sikap
dan orientasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan dengan jalan pendidikan politik terhadap
masyarakat, sehingga mendorong adanya partisipasi politik yang luas dikalangan masyarakat.
Ketiga, pemandu kepentingan. OSP menjadi penyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan
kepada partai politik, sehingga partai politik mampu merumuskan kebijakan dan program
partai atau negara yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sebagai tambahan, OSP dalam
kaitannya dengan perjuangan aspirasi rakyat dapat memainkan perannya untuk melakukan
kontrol terhadap kinerja organisasi partai politik.
Peran OSP dalam penguatan fungsi partai politik akan meningkat derajat pelembagaan
partai politik. Pelembagaan partai adalah proses pemantapan partai politik dalam rangka
menciptakan pola perilaku atau sikap, atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang
representatif dan mampu menjalankan fungsinya. 741 Randall dan Svasand menjelaskan bahwa
739

Mengingat bahwa partai politik memiliki kecenderungan bersifat elitis karena tidak bersentuhan
langsung dengan masyarakat secara struktural. Oleh karenanya, pembentukan OSP yang didasarkan pada lingkup
kepentingan masyarakat pada bidang-bidang tertentu, adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat.
740
Toto Suryaningtyas, Demokrasi dalam pasungan parpol, kompas 8 mei 2006, M. Djadijono, Formulasi
hubungan parpol dengan organisasi sayap partai, Jurnal Analisis CSIS, Volume 37, Nomor 2, Tahun 2008, hlm.
212.
741
AAGN Ari Dwipayana, Memperkuat Pelembagaan Partai Politik, Makalah yang disampaikan dalam
seminar “Pelembagaan Partai Politik”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta, Tahun
2012. Dalam Nuriatipah Nasir, Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaa Partai Politik Di Indonesia:
Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen, Jurnal Politik Profetik, Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat UIN Alaudin Makassar, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 45.
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dalam pelembagaan partai dapat dilihat dalam empat aspek, yaitu: 742 a) derajat kesisteman
(systemnes); b) derajat identitas nilai suatu partai (value infusion); c) derajat otonomi suatu
partai dalam pembuatan suatu keputusan (decisional autonomy); dan d) derajat pengetahuan
dan citra publik (reification).
OSP akan mendorong terwujudnya pelembagaan partai politik dalam hal: pertama,
OSP sebagai infrastruktur partai politik, akan meningkatkan derajat kesisteman partai melalui
perannya dalam mendorong pelaksanaan fungsi partai politik; kedua, OSP meningkatkan
derajat identitas nilai melalui penguatan nilai-nilai ideologis partai politik baik itu dalam
internal partai, maupun pada masyarakat pendukung partai politik; ketiga, OSP berperan dalam
pembuatan keputusan yang otonom dari partai politik ketika OSP menyerap aspirasi dari basis
masyarakat pendukung yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya keputusan; keempat, OSP
yang mendorong pelaksanaan fungsi partai politik akan membentuk pengetahuan dan citra
publik (reification) atau brand mine tertentu di masyarakat.
Secara sosiologis, melihat dari kenyataan kehadiran partai politik sekarang, seolah
bertolak belakang dengan pembangunan demokrasi. Hal ini terbukti dengan beberapa catatan
buruk dari kinerja partai politik, antara lain sebagai berikut: 1) tren partisipasi pemilih yang
menurun dan angka golput yang meningkat;743 2) tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat yang notabenenya berasal dari anggota partai politik masih rendah
dibandingkan lembaga negara lainnya, 744 3) tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik
yang rendah.745
Terlihat bahwa partai politik tidak mampu menjalankan organisasi kepartaian
sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan partai politik dalam

742

Vicky Randall and Lars Svåsand, Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics.
London: Sage Publication, 2002). Dalam Muhammad Ridha T.R., Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya
Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan, Jurnal Cosmogov, FISIP Universitas Padjajaran, Volume 2, Nomor 1,
April 2016, hlm. 170.
743
Lihat dalam https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-19552014.html;
https://news.detik.com/berita/d-2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres-2014-menurun-inipenjelasan-kpu, dan https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc, diakses pada 15 Maret 2019.
744
Lihat dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negaradengan-tingkat-kepercayaan-terendah, diakses pada 15 Maret 2019.
745
Lihat dalam https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadapparpol-masih-rendah.html, diakses pada 15 Maret 2019.
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menjalankan fungsi partai politik di tengah masyarakat. Partisipasi pemilih yang rendah adalah
buah dari sikap elitis partai yang tidak langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai
konstituensinya, tidak adanya pendidikan politik masyarakat, dan program partai yang tidak
tersosialisasikan kepada masyarakat. Kinerja DPR berkaitan dengan pola rekrutmen partai
politik yang tidak mampu menghasilkan kader terbaik sehingga masyarakat yang seharusnya
menyalurkan aspirasi melalui wakilnya di parlemen harus dipertontonkan kenyataan bahwa
banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.746
Hal yang paling memprihatinkan adalah ketidakpercayaan masyarakat pada partai
politik yang akan berdampak langsung pada pembanguan demokrasi itu sendiri. Partai politik
sebagai wadah masyarakat yang menggunakan hak politiknya dalam penyelenggaraan
pemerintahan seolah dikesampingkan karena bagi masyakat dengan kinerja partai politik saat
ini, bukan lagi sebagai penguat demokrasi melainkan benalu dari sistem demokrasi itu sendiri.
Rakyat seolah hanya menjadi objek yang digunakan suaranya untuk meraih kekuasaan
pemerintahan yang setelahnya dilupakan. Urgensi OSP hadir menjadi jawaban kebutuhan
masyarakat untuk memperbaiki sistem di internal partai politik. OSP yang memiliki posisi
strategis harus dikelola dan ditata dengan baik secara internal partai politik dan OSP sendiri
akan menjadi bagian instrumen masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap partai politik.
Secara yuridis, OSP telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 huruf j UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) bahwa “Partai politk berhak
membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Dalam penjelesan UU Parpol
dinyatakan bahwa “Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh
dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masingmasing partai politik.747 Pengaturan tersebut mengambarkan dua hal penting, yaitu: 1) Adanya
OSP tergantung pada partai politik yang ingin atau tidak mengunakan haknya untuk
membentuk dan memiliki OSP; 2) AD/ART partai politik adalah sarana penting untuk
menentukan kedudukan OSP, baik yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri, maupun
dimiliki partai politik berdasarkan penyataan diri sebagai sayap partai politik.

746

Lihat dalam https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018terbanyak-libatkan-legislatif, diakses pada 15 Maret 2019.
747
Lihat Pasal 12 huruf j dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
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Pengaturan OSP yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan sejatinya
menegaskan bahwa legitimasi kedudukan OSP penting sebagai kebutuhan di internal partai
politik. Lebih lanjut bahwa urgensi OSP di internal partai politik akan lebih diperjelas baik
secara kedudukan dan pengelolaan OSP sebagai bagian dari partai politik untuk diatur di dalam
AD/ART partai politik. AD/ART partai politik adalah wujud dari kedaulatan anggota partai
politik,748 dan seluruh mekanisme yang berjalan di internal partai politik di dasarkan pada
pengaturan yang tercantum dalam AD/ART. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, penataan
OSP akan dimulai dari pengaturan OSP di AD/ART partai politik sebagai bagian awal yang
penting untuk mewujudkan OSP yang mampu mendorong pelaksanaan fungsi partai politik,
peningkatan derajat pelembagaan partai politik, dan pada akhirnya memposisikan partai politik
pada jalurnya untuk peningkatan kualitas demokrasi.
2. Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai dalam Internal Partai Politik
a. Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Internal Partai Politik
Untuk melihat pengaturan OSP di internal partai, penulis mengacu pada AD/ART partai
sebagai peraturan tertinggi sejenis “konstitusi” partai politik dalam menjalankan sistem partai.
AD/ART merupakan titik penentu bagi penataan OSP yang legitimasi pengaturannya diberikan
oleh UU Partai Politik. Dalam hal ini penulis memilih sejumlah lima partai politik yang
memperoleh suara tertinggi dalam Pemilu Tahun 2014, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra), Partai Demokrat (Demokrat), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 749
Berdasarkan penelusuran penulis terhadap AD/ART beberapa partai politik tersebut,
ditemukan pengaturan sebagai berikut:

748

Lihat Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan
bahwa “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART”.
749
Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9
Mei 2014. Berdasarkan SK tersebut Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Legislatif 2014 diperoleh data berupa: 1)
PDI-P: 18.95%; 2) Golkar: 14.75%; 3) Gerindra: 11.81%; 4) Demokrat: 10.19%; dan 5) PKB: 9.04%.
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Tabel 1
Pengaturan OSP Dalam AD/ART Partai Politik
Nama Partai

PDI-P

Golkar

Gerindra

Nomenklatur OSP
pada AD/ART

Organisasi Sayap

Pasal AD

Pasal 54

Organisasi Sayap

BAB XII Organisasi Sayap
pada Pasal 28

Organisasi Sayap

Pasal 19, Pasal 20 ayat (2)
huruf x, pasal 21 ayat (2) huruf
t, pasal 22 ayat (2) huruf p,
pasal 23 ayat (2) huruf h, BAB
IX Organisasi Sayap pada
Pasal 27

BAB XIII
Demokrat

Organisasi Sayap

Organisasi Sayap pada
Pasal 97

PKB

Badan Otonom

Badan Otonom pada Pasal 14

Pasal ART
Pasal 17 ayat (3) huruf c, Pasal 56 ayat (4)
huruf c dan huruf d, Pasal 62 ayat (2),
Pasal 62 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d, Pasal 68 ayat (2) huruf b,
huruf c dan huruf d
1. BAB IX Kedudukan dan Tugas
Organisasi Sayap pada Pasal 26
2. BAB XII Musyawarah dan Rapat-rapat
pada pasal 31 ayat (2) huruf f, pasal 32
ayat (2) huruf f, pasal 34 ayat (2) huruf
e, pasal 36 ayat (2) huruf e, pasal 37 ayat
(2) huruf e, pasal 38 ayat (2) huruf d,
pasal 40 ayat (2) huruf e, pasal 41 ayat
(2) huruf d, pasal 42 ayat (2) huruf d,
pasal 44 ayat (2) huruf d, pasal 45 ayat
(2) huruf c, pasal 46 ayat (2) huruf d
BAB IV Organisasi Sayap pada pasal 23,
pasal 32 ayat (3) huruf c, dan ayat 9, pasal
34 ayat (3) huruf c, pasal 35 ayat (3) huruf
c, pasal 38 ayat (3) huruf e, pasal 40 ayat
(3) huruf e, pasal 41 ayat (3) huruf e, pasal
42 ayat (3) huruf e, pasal 44 ayat (3) huruf
c, pasal 45 ayat (3) huruf c, pasal 46 ayat
(3) huruf c, pasal 48 ayat (3) huruf c, pasal
49 ayat (3), huruf c, pasal 50 ayat (3),
huruf c,
Pasal 20 ayat (1) huruf g, pasal 55 ayat (1)
huruf g, pasal 76 ayat (1) huruf g, BAB
VIII
Permusyawaratan Partai dan Rapat-Rapat
Pasal 85 ayat (4), BAB VIII
Peserta, Hak Suara dan Pengambilan
Keputusan dalam pasal 97 ayat (1) huruf f,
ayat (3) huruf f.
Pengurus Badan Otonom pada Pasal 14
huruf c, Pasal 15 huruf c, Pasal 16 huruf c;
Pembentukan Badan Otonom pada Pasal
44; Keputusan Badan Otonom pada Pasal
45; Badan Otonom dalam forum
musyawarah pada Pasal 50 aya (1) huruf a,
ayat (2), Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 68
ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (1) huruf a,
Pasal 84 ayat (1) huruf a, Pasal 91 ayat (1)
huruf a, dan Pasal 97 ayat (1)
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Berdasarkan penyajian pengaturan terkait OSP di internal partai politik di atas penulis
berpendapat bahwa diantara lima partai politik tersebut, terdapat tiga partai politik mengatur
terkait OSP di dalam AD/ART dengan bagian khusus, yaitu Golkar, Gerindra, dan Demokrat.
Sedangkan, PDI-P mengatur OSP sebagai bagian dari Komunitas Juang Partai, dan PKB tidak
menyebutnya dengan istilah OSP, melainkan OSP dapat disejajarkan dengan konsep Badan
Otonom yang juga diatur dalam bagian tersendiri. Adapun persamaan yang umum dari pola
pengaturan OSP di internal partai politik tersebut adalah dilibatkannya OSP dalam berbagai
forum-forum musyawarah partai yang menentukan suatu keputusan partai tertentu. Namun,
untuk masing-masing partai terdapat perbedaan dalam hal sejauhmana keterlibatan OSP dalam
forum-forum musyawarah tersebut.
b. Penataan Pengaturan OSP yang ideal di Internal Partai Politik
Penataan pengaturan OSP di internal melalui AD/ART partai politik, menurut penulis,
paling sedikit harus memuat tiga unsur penting berupa:
1) Mekanisme pembentukan OSP. Menurut UU Partai Politik, 750 OSP dapat dimiliki partai
melalui dua cara, yaitu: “dibentuk” dari insiatif partai berdasarkan kebutuhan dan dimiliki
berdasarkan “pernyataan diri” suatu organisasi masyarakat sebagai OSP. Kedua hal tersebut
penting untuk diakomodir karena perlu adanya penegasan terhadap mekanisme
pembentukan partai untuk mempertegas posisi OSP sebagai bagian dari partai politik yang
akibat hukumnya adalah ketundukan OSP dalam hal pengaturan hukum yang berkaitan
dengan pengaturan terhadap partai politik dan untuk membedakan OSP dengan ormas
lainnya;
2) Peran OSP bagi partai politik. Penulis telah menguraikan urgensi penataan OSP bagi partai
politik adalah dalam hal mendorong pelaksanaan fungsi partai politik dan meningkatkan
derajat pelembagaan partai politik. Maka, peran OSP harus dipertegas dalam AD/ART
partai politik, sehingga kehadiran OSP tidak menjadi bias karena eksistensi organisasinya
ada tanpa arahan dalam bentuk peran yang akan dilakukan;
3) Partisipasi OSP dalam pengelolaan partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ruang
kepada OSP untuk ikut menentukan berjalannya partai politik melalui partisipasi dalam
pengambilan keputusan partai politik. OSP tidak hanya dipahami sebagai alat bagi partai
politik, melainkan juga alat bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap partai
politik. Oleh karena itu, ketika OSP memiliki hak dalam pengambilan keputusan partai
politik, maka secara tidak langsung bahwa masyarakat juga terlibat dalam proses tersebut
melalui OSP.
Berdasarkan ketiga unsur tersebut, selanjutnya penulis memperoleh hasil berdasarkan
analisis terhadap lima partai yang mengatur OSP dalam AD/ART partai politik, yakni:

750

Lihat Pasal 12 huruf j dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
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1) Mekanisme pembentukan OSP. Diantara lima partai, PDI-P751 dan Demokrat752 sama sekali
tidak menyebutkan perihal mekanisme pembentukan partai dalam AD/ART. Sedangkan tiga
partai lainnya, yakni Golkar,753 Gerindra,754 dan PKB755 menyebutkan mekanisme
pembentukan OSP. Golkar membentuk OSP melalui DPP Golkar yang kemudian disahkan
dalam Rapat Pimpinan Nasional. Gerindra membentuk OSP melalui DPP Gerindra yang
disetujui oleh Dewan Pembina. PKB membentuk OSP melalui DPP PKB yang disahkan
dalam Rapat Pleno. Meskipun mengatur mekanisme pembentukan OSP, namun
pembentukan OSP yang diatur ketiga partai tersebut hanya berdasarkan inisiatif partai.
Sedangkan, partai juga berhak untuk memiliki OSP yang diperoleh dari pernyataan diri
sebagai OSP. Artinya, partai politik tidak membuka ruang bagi organisasi masyarakat yang
ingin menjadi OSP karena tidak diatur dalam AD/ART partai politik.
2) Peran OSP bagi partai politik. OSP bagi PDI-P adalah alat pengorganisiran rakyat sebagai
upaya penggalangan pemilih diluar basis partai.756 Bagi Golkar,757 Demokrat,758 dan
PKB759, OSP adalah pelaksana kebijakan atau program partai dan memperluas basis
dukungan partai. Berbeda halnya dengan Gerindra, selain dari pelaksana kebijakan partai,
terdapat pula aturan yang menyebutkan bahwa OSP merupakan sumber anggota. 760 Dalam
hal ini, terlihat bahwa OSP hanya difokuskan untuk menjadi alat dari partai dalam hal
pelaksana program partai dan menarik dukungan suara bagi partai di masyarakat.
Sedangkan, kita pahami bahwa fungsi partai yang mampu dilaksanakan oleh OSP lebih dari
itu, contohnya yang juga menjadi penting adalah penyerapan aspirasi masyarakat, dan
rekrutmen politik;
3) Partisipasi OSP dalam pengelolaan partai. Secara keseluruhan dari lima partai politik
tersebut melibatkan OSP dalam forum-forum partai seperti, kongres, musyawarah, rapat
kerja atau rapat pimpinan, baik itu tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Namun,
beberapa perbedaan muncul terkait posisi OSP dalam forum tersebut. Bagi Golkar,761
Gerindra,762 Demokrat,763 dan PKB764 melibatkan OSP dengan memberikan hak suara
sebagai peserta forum. Hal ini memposisikan OSP untuk ikut berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan partai. Berbeda dengan PDI-P,765 OSP hanya terlibat dalam forum
rapat koordinasi baik ditingkat nasional, maupun daerah, yang didalamnya dilakukan
koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja OSP itu sendiri, sedangkan partisipasi dalam
pengambilan keputusan dalam forum partai, OSP tidak terlibat. Di sisi lain, pimpinan OSP
751

Lihat Pasal 54 ayat (1) AD PDI-P
Lihat Pasal 97 AD Demokrat
753
Lihat Pasal 28 AD Golkar
754
Lihat Pasal 27 AD Gerindra
755
Lihat Pasal 14 AD PKB
756
Lihat Pasal 54 Ayat (1) AD PDI-P
757
Lihat Pasal 28 AD Golkar
758
Lihat Pasal 97 AD Demokrat
759
Lihat Pasal 44 ayat (1) ART PKB
760
Lihat Pasal 27 AD dan Pasal 23 ART Gerindra
761
Lihat Pasal 32 ayat (3), 34 ayat (3), dan 35 ayat (3) ART Golkar
762
Lihat Pasal 29 ayat (2), 31 ayat (2), dan 32 ayat (2) ART Gerindra
763
Lihat Pasal 97 (1) ART Demokrat
764
Lihat Pasal 50 ayat (1), 59 ayat (1), dan 68 ayat (1) ART PKB
765
Lihat Pasal 56 ayat (1), 62 ayat (2), dan 68 ayat (2) ART PDI-P
752
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pada Golkar dan Gerindra, dapat menjadi bagian dari pengurus partai sesuai dengan
tingkatannya masing-masing. Hal ini menandakan pada Golkar dan Gerindra, OSP dapat
berpartisipasi secara langsung untuk menentukan kebijakan partai politik melalui
kepengurusan.
Hasil penelusuran penulis berdasarkan analisis dengan menggunakan tiga unsur ideal
dari penataan OSP di internal partai politik, menggambarkan bahwa secara umum partai tidak
memenuhi ketiga unsur tersebut secara keseluruhan. Unsur pertama, berkaitan dengan
pembentukan OSP hanya dipahami dengan OSP yang dibentuk oleh partai, tidak ada
mekanisme lain di luar dari hal tersebut. Unsur kedua, hanya dipahami sebagai pelaksana
kebijakan partai dan mobilisasi dukungan suara masyarakat, padahal fungsi dari partai politik
yang ditopang melalui OSP jauh lebih dari itu. Terakhir, unsur ketiga yang relatif lebih baik di
semua partai kecuali PDI-P, yang membuka ruang bagi OSP dalam berpartisipasi di internal
partai politik, khususnya dalam pengambilan keputusan partai.
C.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan analisis pada pembahasan di atas maka, dalam penulisan ini dapat

disimpulkan bahwa saat ini partai politik menjadi kebutuhan bagi Negara demokrasi, namun
perilaku partai politik seolah tidak menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.
Oleh karena itu partai politik harus melakukan pembenahan, salah satu caranya adalah dengan
melakukan pembenahan terhadap Organisasi Sayap Partai (OSP). OSP berada pada posisi
tengah antara partai politik dan masyarakat yang berarti bahwa OSP memainkan peran sebagai
penghubung atau penyalur dari pemenuhan kepentingan masing-masing pihak dalam konsep
demokrasi. pola hubungan antara partai politik, OSP, dan masyarakat menggambarkan bahwa
OSP menjadi urgen. Urgensi OSP bagi partai politik dan masyarakat serta menunjukkan bahwa
penataan OSP penting bagi internal partai politik dapat didasarkan pada tiga aspek, yaitu: aspek
filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Secara filosofis OSP berperan membantu partai
politik dalam mewujudkan fungsi-fungsinya. Secara sosiologis urgensi OSP hadir menjadi
jawaban kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki sistem di internal partai politik dan menjadi
bagian instrumen masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap partai politik Secara yuridis
OSP telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik (UU Parpol) bahwa “Partai politk berhak membentuk dan memiliki
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organisasi sayap partai politik”. Adapun mengenai penataan pengaturan OSP pada PDI-P,
Golkar, Gerindra, Demokrat dan PKB di AD/ART nya, secara umum tidak mengatur
mekanisme pembentukan OSP, peran OSP bagi Partai Politik dan Partisipasi OSP dalam
Pengelolaan Partai. Dengan demikiran, Partai Politik belum mengatur secara rinci mengenai
kedudukan OSP serta pola hubungan OSP dengan Partai Politik di masing-masing AD dan
ART nya Partai
D.

DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan
Indonesia: Edisi Revisi, Setara Pers, Malang, 2013.
Ahmad Asnawi, Handbook Partai Politik, Cetakan I, Nusa Media
dan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP), Bandung,
2014.
A Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta, 2007.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, “Serpihan
Pemikiran Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
_____________, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan
Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, LP2I Press,
Semarang, 2003.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Edisi
Revisi, Jakarta, 2008.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widyasarana, Jakarta,
1992.
Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu
Politik, Instrans Publishing, Malang, 2015.
Jurnal:
Budhy Prianto, Relasi Organisasi Non Pemerintah - Partai Politik Dalam
Penguatan Partisipasi Publik Di Kota Malang, Jurnal Ilmu Administrasi
Negara, Volume 10, Nomor 1, Januari 2010.
M. Djadijono, Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai,
PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

538

Jurnal Analisis CSIS, Volume 37, Nomor 2 Tahun 2008.
Muhammad Ridha T.R., Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya Di
Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan, Jurnal Cosmogov, FISIP
Universitas Padjajaran, Volume 2, Nomor 1, April 2016.
Nuriatipah Nasir, Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaa Partai
Politik Di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan
Konstituen, Jurnal Politik Profetik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Alaudin Makassar, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga:
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerindra
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB
Data Elektronik:
Ika, Kelembagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah, https://www/ugm.ac.id
diakses pada Selasa, 05 Maret 2019
Wawan Kuswandoro, Pelembagaan Partai Politik,
https://wkwk.lecture.ub.ic.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/ diakses pada
Selasa, 05 Maret 2019
https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-19552014.html; https://news.detik.com/berita/d-2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres2014-menurun-ini-penjelasan-kpu, dan https://tirto.id/gelombang-golput-yang-takpernah-surut-cVnc, diakses pada 15 Maret 2019.
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaganegara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah, diakses pada 15 Maret 2019.
https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publikterhadap-parpol-masih-rendah.html, diakses pada 15 Maret 2019.
https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018terbanyak-libatkan-legislatif, diakses pada 15 Maret 2019.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

539

BIOGRAFI PENULIS

Alfadri Yanda, lahir di Medan, pada tanggal 24 Desember 1993. Menyelesaikan studi S-1
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sejak menempuh studi S1, aktif
sebagai pengurus di berbagai organisasi, salah satunya sebagai Ketua HMI Komisariat Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu penulis juga pernah aktif sebagai staff Peneliti
Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK). Kini, penulis aktif sebagai Pengurus Besar HMI di
Komisi Hukum dan HAM serta sebagai mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.

Adlina Adelia, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 7 September 1994.
Menyelesaikan studi S-1 dan S-2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
jurusan Hukum Tata Negara. Sejak menempuh Studi S1 dan S2, aktif sebagai pengurus
diberbagai organisasi yaitu sebagai Ketua Unit Putri HMI Komisariat Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, pengurus bidang Kajian dan Penelitian Anggota Korps HMI Wati
Cabang Yogyakarta, dan pengurus departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa pada
Forum Kajian dan Penulisan hukum (FKPH) Fakultas Hukum UII serta pernah menjadi Ketua
Unit Bidang Kajian Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) UII. Selain itu penulis
juga pernah aktif sebagai Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII sejak tahun
2015 hingga 2018. Kini, penulis aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Syariah serta Fakultas
Dakwah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

540

PEMISAHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN ORGANISASI
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abstrak
Beberapa Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia disinyalir memiliki kedekatan
dengan partai politik. Kedekatan itu tercermin dalam perilaku ormas yang mendukung, baik
secara politik maupun mobilisasi massa kepada partai politik tertentu. Hal ini tentu saja
merugikan ormas yang tidak mempunyai afiliasi kepada partai politik. Untuk itu, diperlukan
aturan yang tegas untuk membatasi perilaku ormas dan organisasi sayap politik. Dalam desain
ini, organisasi sayap politik mesti bersikap fair dengan menyatakan afiliasinya kepada partai
politik. Dengan demikian, partai politik bisa memandang organisasi sayap politik sebagai
kader dan bagian tak terpisahkan dari organisasinya. Di samping itu, pemisahan yang tegas
antara Ormas dan organisasi sayap politik akan memunculkan transparansi bagi konstituen
dan masyarakat pada umumnya. Situasi ini sekaligus bisa menjadi penanda bagi
perkembangan partai politik untuk berperilaku lebih baik.
Kata Kunci: Ormas, partai politik, organisasi sayap politik

abstract
In Indonesia, many community organizations (Cos) have a close relation to political parties.
This relationship is reflected in the behavior of the organization that supports, either politically
or mass mobilization to certain political party’s interest. This is, obviously, detrimetal to mass
organizations that have no affiliation to political parties. For this reason, strict rules are
needed to limit the behavior of cummunity organizations and political wing organization. In
this research desaign, political wing organizations must be fair by declaring affiliates to a
certain political party. Thus, political parties can view the organization of the political wing
as a cadre and an inseperable part of their organization. Besides that, a strict separation
between CSOs and political wing organizations will create transperancy for constituens and
society in general. This circumstance can also be a significant improvment for reshaping
political parties to conduct in etchically right.
Keywords: community organization, political party, political wing organization
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A. PENDAHULUAN
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, maka pelibatan partai politik dalam ranah
Pemilihan Umum (pemilu), merupakan alat legitimasi yang sah. Keterlibatan partai politik,
seberapa pun banyaknya dan dengan berbagai keberagaman ideologinya, menunjukkan
kedewasaan sebuah negara. Banyak tidaknya partai politik yang terlibat dalam pemilu, juga
sangat bergantung pada bagaimana sebuah negara memberikan tafsiran terhadap demokrasi itu
sendiri. Penafsiran itu lantas tertuang dalam aturan-aturan hukum, sesuai dengan kondisi
sosiologis sebuah negara.
Dengan kata lain, penafsiran ini yang membuat pemilu di negara satu dengan negara lain
berbeda. Terutama soal berapa banyaknya partai politik yang diperkenankan untuk turut serta.
Setiap negara mempunyai perbedaan dalam memandang berapa jumlah partai politik yang
mesti ada dalam setiap pemilu. Hal ini akan sangat bergantung pada kondisi sosiologis sebuah
negara. Ada yang jumlahnya tetap, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Ada pula yang
selalu berubah sesuai dengan peraturan, dinamika politik dan klasifikasi tertentu, seperti yang
terjadi di Indonesia. 766 Toh, banyak sedikitnya partai politik tak lantas membuat sebuah negara
didegradasi dalam konteks negara yang demokratis.
Partai politik inilah yang kemudian dalam bahasan Hans Kelsen disebut sebagai “Fiksi
Perwakilan”. 767 Bagaimanapun juga, partai politik merupakan jelmaan dari otoritas pemilih di
bilik suara. Masyarakat akan memilih partai tertentu, dan dengan pemilihan tersebut, maka
masyarakat akan menaruh harapan perihal kondisi bangsa dan negara selama kurun waktu yang
tertentu pula. Dengan memandang situasi yang tampak sederhana ini, maka partai politik
memiliki sebenarnya memiliki peranan yang penting. Ia tidak saja menjadi medium demokrasi,
tetapi juga menjadi ujung tombak bagaimana demokrasi berlangsung dalam sebuah negara.

766

Ragam kebudayaan bisa menjadi salah satu sebab, mengapa sebuah negara memiliki ideologi partai
yang berbeda. Indonesia merupakan kawasan yang memiliki bermacam suku, entitas dan kemajemukan adat. Jika
kita meninjau melalui unsur budaya masyarakat untuk melihat karakteristik bagaimana partai politik berkembang,
maka akan ditemui kenyataan yang tidak tunggal. Selain mobilisasi yang kental, ragam budaya layak untuk diuji
sebagai salah satu faktor berkembangnya banyak partai di Indonesia. Perilaku ragam budaya di Indonesia, salah
satunya bisa dicermati dalam Thomas Stamford Raffles, The History of Jawa, Cetakan pertama, Narasi,
Yogyakarta, 2008.
767
Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, cetakan I, Penerbit Nuansa dan Nusamedia,
Bandung, 2006, hlm. 409.
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Untuk itu, diperlukan aturan dan langkah yang strategis, agar partai politik mampu menjadi
alat demokrasi yang positif. Upaya-upaya ini tentu saja bisa dimulai dari area yang bersifat
teknis. Dalam konteks Indonesia, partai politik tidak berdiri sendiri. Ia ada dan selalu
berkesinambungan dengan dukungan massa. Salah satu kemunculan partai politik di Indonesia,
biasanya terlebih dahulu terbentuk melalui organisasi kemasyarakatan (ormas). Hal ini kental
terasa setelah reformasi berjalan dan didukung oleh banyak munculnya partai politik baru.
Bahkan untuk partai politik setua Golongan Karya (Golkar) yang notabene mengikuti pemilu
semenjak tahun 1971, juga berasal dari berbagai kumpulan berbagai ormas. 768
Dalam area normatif hukum ketatanegaraan misalnya, keberadaan ormas ini termaktub
dalam UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017.
Disandingkan dengan kondisi sosiologis, ternyata ormas banyak yang kemudian menginduk
dalam partai politik. Ia menjadi sayap partai politik. Padahal, ada beberapa aturan yang jika
dikaji secara mendalam, saling bertabrakan antara UU Ormas dengan UU No. 2 Tahun 2008
sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Jika merunut pada kondisi tersebut, maka makalah ini sebenarnya mempunyai tujuan
tegas. Makalah ini hendak mengusulkan pemisahan tegas antara UU Ormas dengan keberadaan
organisasi sayap politik. Pemisahan yang akan disertai dengan hal-hal apa saja yang mesti
diperhatikan dalam pembenahan organisasi sayap partai tersebut. Pemisahan ini sekaligus bisa
menjadi area yang menantang bagi partai politik untuk melakukan pembenahan internalnya
partainya, sekaligus memilah proses kaderisasinya. Bagaimanapun juga, partai politik yang
baik dan berwibawa akan selalu memperhatikan proses kaderisasi.

768

Dalam laman resmi partai tersebut (http://www.golkar.or.id/sejarah-partai-golkar) yang diakses pada
15 April 2019, terdapat indikasi bahwa Golkar awalnya memang kumpulan dari berbagai Ormas yang kemudian
berfusi menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Di antara Ormas tersebut adalah Koperasi
Serba Guna (Kosgoro), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), Musyawarah Kekeluargaan
Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam), Gerakan Karya Rakyat
Mandiri (Gakari), dan Gerakan Pembangunan. Bandingkan data ini dengan liputan jurnalistik yang apik oleh awak
Tirto pada laman https://tirto.id/golkar-digagas-sukarno-lalu-meninggalkannya-cs1d, yang diakses pada tanggal
yang sama.
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B. PEMBAHASAN
1. Tipikal Partai Politik di Indonesia
Dengan meminjam istilah yang diperkenalkan Max Weber, organisasi terstruktur bisa
dicermati dalam tipikal yang (a) tradisional; (b) karismatik, dan (c) rasional. 769 Meskipun
Weber dianggap salah satu penggagas munculnya kapitalisme di Eropa, tetap pemilahan istilah
tersebut bisa membantu kita untuk mengamati pola yang terjadi dalam partai politik di
Indonesia. Dua tipikal awal, tradisional dan karismatik, masih menonjol dalam pengelolaan
sebagian besar partai politik di Indonesia. Dua tipikal tersebut mengandalkan garis
kepemimpinan tokoh yang berkesinambungan satu sama lain. Hal ini menyulitkan mereka yang
ada di luar garis kepemimpinan untuk memimpin organisasi.
Jika pun berusaha untuk menjadi organisasi yang rasional, partai politik di Indonesia
mengalami stagnasi. Minimal mereka yang mengalami kebuntuan akan mendirikan partai
politik baru. Partai Golkar adalah contoh nyata dalam konteks ini. Banyak kadernya yang
kemudian mendirikan partai baru, yang secara otomatis juga didukung oleh ormas yang baru.
Dengan kata lain, kemunculan partai baru ternyata juga sejalan dengan kemunculan ormas yang
baru.770
Selain tipikal struktur organisasi seperti yang ditawarkan Weber, partai politik di Indonesia
juga mengandalkan konsentrasi massa. Hal ini bisa terlihat dalam kampanye-kampanye yang
dilakukan partai politik. Mobilisasi massa yang berlebihan ini rentan dengan konflik. Terlebih
lagi, jika melibatkan massa dengan jumlah yang relatif besar. Jika merujuk kepada tahapan
pemilu misalnya, akan ditemui lima tahapan yang paling menarik. Kelimanya masing-masing
adalah pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyerahan suara dan perhitungan suara.
Merujuk pada tahapan tersebut, ternyata fase kampanye merupakan ajang terbuka yang rentan

769

Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma, cetakan pertama, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 144.
770
Beberapa mantan petinggi Partai Golkar kemudian mendirikan partai baru selepas tidak bisa menjadi
elite yang menguasai partai. Di antaranya ada di Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Berkarya, Gerindra,
dan Hanura. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap partai yang mengutamakan kaderisasi juga diambang
perpecahan dengan kemunculan Garbi sebagai ormas. Petinggi Garbi adalah dua mantan elite PKS.
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menyedot perhatian dan konflik. Hal yang akan berujung pada kekerasan fisik. Sebabnya jelas,
menurut Arbi Sanit, hal itu disebabkan adanya keterlibatan masyarakat luas secara fisik.771
Selain itu, dukungan mobilisasi massa juga melibatkan ormas-ormas sebagai pendukung
partai politik. Ormas-ormas yang mendukung partai politik bahkan bisa berubah-ubah setiap
waktu, sesuai dengan kepentingan partai dan Ormas tersebut. Tidak ada garis pemisah yang
tegas antara Ormas dan partai politik. Sebagai contoh, ada beberapa Ormas di Yogyakarta yang
sepenuhnya mempunyai afiliasi dengan partai politik. Di bawah Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), ada beberapa Ormas. Di antaranya adalah Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Hamka
Darwis, Laskar Hizbullah, Barisan Muda Ka’bah (BMK), Angkatan Muda Ka’bah (AMK),
Himpunan Muda Ka’bah (HMK). Sementara yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebutlah Ormas bernama Tentara Langit.
Mereka yang nama organisasinya disebutkan itu, acapkali juga melakukan kegiatan sosial
dan berbagai bentuk kegiatan kerelawanan lainnya. Bentuk-bentuk partisipasi seperti ini tidak
berbeda dengan Ormas yang tidak terhubung dengan partai politik tertentu. Hal yang tentu saja
bisa jadi membingungkan masyarakat banyak. Contoh itu hanya sekedar menyebut Ormas yang
ada di satu daerah: Yogyakarta. Jumlahnya tentu akan sangat banyak jika kita akan mengkaji
jumlahnya secara detail, terutama di seluruh Indonesia.
Selain masalah-masalah di atas, hal yang kerap mengemuka adalah adalah pemberian
keuntungan materiil (politik uang) dalam level mikro. Hal yang menyalahi etika, bahkan
hukum, tetapi dianggap biasa oleh para pelaku politik itu sendiri. Jika ini yang terjadi, maka
kemenangan lewat pemilu bisa didapatkan tanpa peduli dengan kebijakan umum dari politisi
yang bersangkutan. Bahkan, reputasi politisi menjadi hal kesekian untuk ditelisik. Kenyataan
ini menjadikan kemenangan pemilu akan sepenuhnya ditentukan oleh seberapa banyak sumber
daya yang bisa dikumpulkan oleh politisi dan partai tertentu.772 Pemilu yang seperti ini tentu
saja memerlukan biaya yang tinggi, selain legitimasi kualitas kepemimpinannya juga
diragukan. Jika partai politik dan politisi melakukan hal ini dalam pemilu, Scott menyatakan

771

Meskipun Arbi Sanit menuliskannya untuk merefleksikan pandangannya atas pemilu yang dilakukan
Orde Baru, namun situasinya masih relevan untuk saat ini. Pandangan ini bisa diketemukan dalam Arbi Sanit,
Partai, Pemilu, dan Demokrasi, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 87.
772
Eva Etzioni-Halevy, Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik, cetakan I, Total Media dan
Matapena Institute, 2011, hlm. 272.
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sebuah hal. Ada indikasi bahwa masyarakat yang menerima hal ini adalah mereka yang
pengorganisasiannya lemah. Sasarannya terutama mereka yang berada dalam rentang ekonomi
kelas bawah.773
2. Pemisahan Organisasi Masyarakat dengan Organisasi Sayap Politik
Ada dua alasan, mengapa Ormas dan organisasi sayap politik mesti dipisahkan dalam dua
aturan yang berbeda. Dua alasan tersebut meliputi alasan normatif dan alasan sosiologis. Kedua
alasan tersebut sebagai juga bertindak sebagai basis pemikiran mengapa keduanya harus
dipisahkan dalam hierarkis peraturan yang sama: undang-undang. Jika Ormas diatur dalam
level undang-undang, maka setidaknya organisasi sayap politik juga berada di level tersebut.
Kekuatannya menjadi lebih mengikat dan akan memiliki sanksi yang tegas, berupa sanksi
pidana bagi yang melanggarnya. 774
Secara normatif, memang UU Ormas dan UU Partai Politik banyak dan kerap
bersinggungan. Beberapa hal yang saling bertolak belakang di antaranya adalah tentang boleh
tidaknya menjadi organisasi yang profit oriented. Ormas diperbolehkan melakukan usaha
untuk kepentingan bersama. Hal yang sama sekali tidak diperbolehkan oleh partai politik.
Padahal, kondisi sosiologisnya adalah Ormas acapkali melakukan dukungan kepada partai
politik, baik berupa dukungan kepentingan politik atau mobilisasi massa. Ini adalah hal krusial
yang mesti menjadi bahan perhatian secara saksama. Hal yang sama juga ditinjau dari sisi
keanggotaannya serta bagaimana dua organisasi itu merekrut anggotanya.
Ketika Ormas dan partai politik bersinggungan dan saling mendukung satu sama lain, ada
potensi pelanggaran yang terjadi. Masyarakat akan kesulitan membedakan, mana Ormas yang
mendukung kegiatan partai politik, dan mana Ormas yang memang didirikan sesuai dengan
UU Ormas. Situasi tersebut menjadi salah satu indikasi mengapa harus ada pemisahan yang
tegas antara UU Ormas dengan organisasi sayap partai politik. Di lain sisi, masyarakat
memerlukan transparansi informasi yang memadai untuk bisa menentukan sikap terhadap
organisasi sayap partai politik. Sikap yang kemudian bisa terwujud dalam bentuk dukungan
atau sebaliknya, tidak mendukung sama sekali.

773
774

Ibid., hlm. 273.
Lihat Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PROSIDING SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENGATURAN PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”

546

Pemisahan yang tegas, mutlak diperlukan. Dewasa ini, seperti yang tercantum dalam
UU Ormas, ada kecenderungan untuk menyamaratakan keberadaan Ormas pendukung partai
politik dengan Ormas pada umumnya. Ormas yang mempunyai kecenderungan pada profesi,
hobi, minat dan bakat, bahkan suporter sepakbola, ternyata diperlakukan sama dengan Ormas
yang terafiliasi dengan partai politik. Sebuah hal yang mestinya dibedakan, mengingat fungsi
dan kecenderungan tujuan kegiatannya sama sekali berbeda.
3. Hal-hal yang Perlu Dicermati dalam Pembentukan Peraturan tentang Organisasi
Sayap Politik
Dalam proses pembenahan sistem politik, organisasi sayap politik memerlukan aturan
yang memadai. Mereka mesti diperlakukan setara dengan partai politik. Ini lantaran organisasi
sayap politik hendak memberikan dukungan yang memadai kepada partai politik. Ada
beberapa hal pokok yang mesti diperhatikan, tatkala ingin merumuskan aturan tentang
organisasi sayap politik.
a. Landasan Bagi Partai Politik untuk Melakukan Kaderisasi
Hal ini menjadi tujuan utama bagi pembentukan organisasi sayap politik. Sudah
menjadi rahasia umum, bahwa proses kaderisasi di partai politik bermasalah. Jika proses
kaderisasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka partai politik akan kehilangan
figur-figur yang berkualitas. Dalam menyikapi situasi ini, salah satu jalan yang bisa ditempuh
adalah menyiapkan kader sedini mungkin. Hal ini bisa dilakukan di organisasi sayap partai
politik. Jenjang karier dalam partai politik bisa direkam sebelumnya melalui organisasi sayap
politik.
Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi partai politik kepada
konstituennya. Rekam jejak politisi menjadi lebih akurat dan mudah dilihat oleh masyarakat
banyak. Jika hal ini berjalan lancar, ada kemungkinan masyarakat akan dipermudah dalam
melakukan seleksi terhadap wakil rakyat maupun pemimpinnya. Dalam hal ini, kembali lagi
bahwa transparansi menjadi kata utama dalam hubungan antara partai politik dengan konstituen
atau masyarakat. Kedewasaan dalam berpolitik juga akan semakin bertambah tatkala
masyarakat lebih mudah melihat rekam jejak si politisi. Dengan berbekal keyakinan akan
sosoknya, kemungkinan besar masalah politik uang akan terhindarkan dengan sendirinya.
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Anggota organisasi sayap partai politik bisa dimulai dari dini. Bisa dimulai sesuai
dengan syarat administratif kependudukan. Misalnya, minimal berusia 17 tahun. Dengan acuan
tersebut, maka organisasi sayap politik ini bisa lebih berkembang dan menyasar kepada
kalangan muda usia. Hanya saja, mesti ada pembatasan juga dalam soal sasaran keanggotaan.
Organisasi sayap politik tidak boleh didirikan bersamaan dengan kedudukan lembaga
pendidikan atau lembaga akademik. Sehingga dalam hal ini, tidak boleh organisasi sayap
politik tumbuh di lingkungan kampus. Ini dilakukan untuk menjaga marwah akademik di
lingkungan pendidikan. Politik praktis memang mesti dibatasi di lingkungan yang menjunjung
tinggi proses akademik.
b. Penuangan Afiliasi yang Jelas Kepada Partai Politik
Setelah tujuan didirikannya organisasi sayap politik tercapai, yaitu sebagai proses
kaderisasi partai politik, mereka mesti menuangkannya secara normatif. Dalam AD/ART
sebagai salah satu syarat pendirian organisasi, harus dituangkan secara jelas dan detail, kepada
partai politik mana organisasi sayap politik ini berpihak. Dengan demikian nasib dan kualitas
organisasi sayap politik akan segaris dengan partai politik yang bersangkutan. Jika konstituen
dan masyarakat percaya kepada program-program yang dicanangkan oleh partai politik, secara
otomatis, organisasi sayap politik juga turut terjaga keberlanjutannya.
Lagi-lagi, yang menjadi kata kunci di sini adalah proses transparansi. Ketika organisasi
sayap politik itu secara jelas menuangkan keberpihakannya kepada partai tertentu, maka
masyarakat akan menilainya. Masyarakat juga punya informasi yang cukup, apakah akan
bergabung atau tidak dengan organisasi tersebut. Hal yang kemungkinan akan sama dengan
persepsi mereka soal partai politik yang didukungnya.
c. Tidak Bisa Melakukan Kerja-Kerja yang Bersifat Profit Oriented
Klausul ini juga diperlukan untuk mempertegas pemilahan antara Ormas dengan
organisasi sayap politik. Klausul dalam UU Partai politik yang tidak memperbolehkan bersikap
profit oriented. Dengan desain yang sama, organisasi sayap politik juga demikian. Diharapkan
organisasi sayap politik bersikap dan bersifat mandiri yang berarti ini sejalan dengan kontur
partai politik yang bersangkutan. Mereka yang akan mendirikan organisasi sayap politik
diharapkan mempunyai kecenderungan untuk menjadikan klausul ini sebagai landasan dasar.
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d. Jumlah Keterwakilan Perempuan dan Penyandang Disabilitas
Lantaran diperlakukan nyaris sama dengan partai politik, maka organisasi sayap politik
juga tunduk pada klausul yang sama. Misalnya tentang berapa jumlah keterwakilan perempuan
dalam organisasi sayap politik tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara
partai politik dengan organisasi sayap politik. Begitu juga mesti ada klausul tentang
penerimaan anggota khusus penyandang disabilitas. Persoalan berapa jumlah anggota untuk
organisasi sayap politik, bisa didiskusikan lebih lanjut. Namun, tujuan terpenting dari klausul
tersebut adalah menyadarkan peran penting perempuan. Selain itu, juga terdapat peran penting
penyandang disabilitas untuk mengakomodasi pemenuhan hak-haknya, sesuai dengan wacana
hak asasi manusia yang selama ini berkembang.
e. Anggota Organisasi Sayap Politik Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji
materi Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK melarang
pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota
organisasi sayap politik yang didesain untuk menjadi anggota partai politik. Rumusan ini
menjadi penting untuk dikedepankan, sekaligus menjadi marwah DPD agar terhindar dari
anasir partai politik. Dikotomi tegas antara DPD dan partai politik tetap diperlukan dalam
kaitannya dengan keberlangsungan struktur ketatanegaraan di Indonesia.
C. PENUTUP
Dengan menyimak beberapa realitas normatif dan sosiologis di atas, seyogyanya ada
pemisahan tegas antara Ormas dengan organisasi sayap politik. Konstruksi berpikir ini tentu
saja membutuhkan kemauan dan kemampuan politik pemerintah dan lembaga legislatif. Tentu
saja, lantaran hanya kedua lembaga negara tersebut yang mempunyai kewenangan untuk
merumuskan dan menentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setidaknya
pemikiran ini harus dimulai dari sekarang untuk kemudian dituntaskan dan diterapkan pada
tahapan pemilu mendatang.
Keuntungannya akan lebih terasa bagi masyarakat banyak, apabila hal ini dilakukan.
Dengan tidak jelasnya pembagian tujuan dan perilaku organisasi antara Ormas dan organisasi
sayap politik, menyebabkan Ormas mendapatkan predikat buruk. Ia bisa jadi “berwajah
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ganda”. Di satu sisi dianggap sebagai organisasi dengan struktur kerelawanan yang kuat, tetapi
di sisi lain justru dianggap sebagai alat politik praktis. Situasi yang sebenarnya tidak terlalu
menguntungkan. Ormas dengan determinasi tinggi ditambah dengan massa yang banyak,
menjadi Ormas yang potensial untuk didekati oleh partai politik. Ini akan selalu terjadi apabila
tidak ada pemisahan yang tegas di antara keduanya. Jika situasinya begini, Ormas akan selalu
dikelilingi oleh partisan-partisan politik dan akan keluar jalur dari tujuannya semula.
Dengan mengatur organisasi sayap politik dalam bagian tersendiri, situasi ini bisa
dihindari. Masyarakat juga akan lebih mudah menafsirkan, mana Ormas dan mana organisasi
sayap politik. Untuk bergabung dan memilih di antara keduanya, juga bukan hal yang sulit
untuk dilakukan. Selain itu, kedewasaan partai politik juga akan tercermin dengan keberadaan
sayap organisasi politik. Memilih proses kaderisasi secara berjenjang lewat organisasi sayap
politik adalah keniscayaan. Ini harus dilakukan apabila partai politik berkeinginan untuk
mengikis budaya patron-klien yang berkembang selama ini.
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DESAIN FUNGSIONAL ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
DI INDONESIA
Muhamad Saleh; Rahmat Muhadjir Nugroho
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK FH UII); Dekan Fakultas Hukum UAD)
Abstrak
Masalah institusionalisasi partai politik khusus dalam dimensi kesisteman yaitu pelaksanaan
fungsi-fungsi partai politik dengan mengoptimalkan peran organisasi sayap partai politik.
Namun keberadaan organisasi sayap partai politik saat ini memang masih memiliki sejumlah
persoalan diantaranya Pertama, ketidak jelasan dasar hukum yang mengatur organisasi sayap
partai politik dan partai politik. Kedua, pengaturan organisasi sayap partai politik dalam
undang-undang partai politik sangat terbatas. Ketiga, keberadaan organisasi sayap partai politik
tanpa pengawasan baik oleh partai politik dan pemerintah. Keempat, keberadaan organisasi
sayap partai politik saat ini belum mencerminkan fungi-fungsi kepartaian. organisasi sayap
partai politik banyak melenceng dari kerja-kerja partai. Permasalahaan dalam penelitian ini
adalah. Pertama, bagaimana fungsi normatif dalam merekayasa kelembagaan partai politik.
Kedua, bagaiaman desain fungsional organisasi sayap partai politik di Indonesia. Penelitian ini
merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil penelitian
menyimpulkan. Pertama kehadiran hukum yang mengatur secara jelas organisasi sayap partai
politik dapat merekayasa kelembagaan partai politik menjadi lebih baik melalui desain
fungsional organisasi sayap partai politik dalam undang-undang. Kedua, Desain fungsional
mengamanatkan pelaksanaan sistem haluan kerja, fungsi (core fungtion) organisasi sayap
partai politik berdasarkan 5 fungsi utama partai politik yaitu pendidikan politik, penjaga iklim
yang kondusif, penyerap, penghimpun, dan penyalur, partisipasi dan rekrutmen politik.
Kata kunci : desain fungsional, organisasi sayap parpol.
FUNCTIONAL DESIGN OF POLITICAL PARTY WINGS ORGANIZATION
IN INDONESIA
Abstract
The issue of institutionalization of political parties in particular in dimensions i.e system
implementation functions of the political party by optimizing the role of the Organization of
the wings of the political parties. But the presence of the Organization of the wings of political
parties are still currently have a number of issues including the following: first, the lack of
clarity of the basic laws governing the Organization of the wings of the political parties and the
political parties. Second, the organizational setting of the wings of political parties in the
political parties act was very limited. Third, the existence of the political wing of the
organization without supervision by both political parties and the Government. Fourth, the
existence of political wing of the organization currently reflects the party's functions of fungi.
the wing of a political party organization much deviated from the work of the party. problem
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in this research is. First, how the normative functions in the institutional political machinations.
Second, the Organization's functional design how the wings of political parties in Indonesia.
This research is the doctrinal research using primary law and secondary law materials. The
approach method used normative approach. Results of the study concluded. The first presence
of the laws that govern the organization clearly wing of a political party can reverse engineer
the institutional political parties become better through the Organization's functional design
wings of political parties in the Act. Second, the implementation of the mandates system
functional design work, function bow (core fungtion) wing of a political party organization
based on 5 main functions of political parties namely the political education, the keeper of a
conducive climate, absorbent, and dealer, participation and political recruitment.
Key words: functional design, the Organization of the centre wing.

A. LATAR BELAKANG
Partai politik (Parpol) merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistim demokrasi di
negara dimanapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokrasi sebuah negara jika tidak tidak
ada partai politik di negara tersebur karena pada hakikatnya partai politik merupakan
manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan
kepentinannya. 775 E.E Schattschneider menyatakan bahwa modern democracy is unthinkable
save in term of the parties.776
Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia
serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah
kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya,
kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian
dikenal dengan kemerdekaan berserikat (freedom of association).777 Richard H. Pildes
mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang
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Muhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Cetakan
Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 7
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Paul J. Quirk, Sarah A. Binder, The Legilative Branch, Oxford University Press, New York, 2005, hlm.
150
777
Di Indonesia, hal ini juga diatur melalui Perubahan Kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000, bahwa
jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyarakan,
"setiap orang berhak aras kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
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karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan
dan hati nuraninya. 778
Dalam konteks demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, melibatkan rakyat secara
keseluruhan dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah yang mungkin
dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam
mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu). Disinilah letak pentingya keberadaan Parpol sebagai
penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. 779 Bahkan menurut Sigit Pamungkas, Parpol
adalah jantung dari demokrasi. Melalui parpolah sirkulasi elite dan kepemimpinan politik
sebuah negara berjalan. Baik buruknya demokrasi terletak pada kualitas parprol. Karenaya
memperbaiki demokrasi, tanpa menyentuh pembaruan Parpol dan sistem kepartaian adalah
pembaruan yang tak esensial. 780
Saat ini di Indonesia, upaya memperbaiki kualitas demokrasi melalui Parpol menjadi
angenda penting untuk di bahas. Karena Parpol adalah institusi yang belum mengalami
pembenahan secara subtantif sejak reformasi. Secara garis besar masalah di tubuh Parpol saat
ini adalah soal institusionalisasi. Untuk menilai apakah institusionalisasi di tubuh Parpol terlah
berjalan dengan baik menurut Randall dan Svasand membuat empat idikator yaitu. Pertama,
dimensi kesisteman (systemness) dalam Parpol. Kesisteman yaitu proses pelaksanaan fungsifungsi Parpol yang dilakukan menurut prosedur, mekanisme yang disepakti dan ditetapkan oleh
Parpol baik formal maupun non formal. Kedua, terkait dengan identitas nilai Parpol. Identitas
nilai Parpol di dasarkan atas idiologi atau platform partai, basis dukungan serta identifikasi
dukungan berdasarkan pola dan arah perjuangan Parpol. Ketiga, adalah otonomi keputusan,
aspek ini berkaitan dengan hubungan Parpol dengan aktor diluar Parpol, baik dengan otoriras
tertentu (penguasa), sumber dana (eksternal), maupun sumber dukungan tertentu. Keempat,
aspek reifikasi. Dalam aspek ini di ukur berdasarkan bagaimana kemampuan Parpol mampu
memberikan citra positif kepada publik. Citra positif itu berkaitan dengan daya ungkit suara
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Muhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia....Op.
Cit...hlm. 8
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Ibid
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Dalam buku M. Rifqinizamy Karsayuda, Partai Politik Lokal untuk Indonesia, Kajian Yuridis
Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik Lokal di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan, Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2015, hlm. 101
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Parpol bersangkutan di Pemilu. 781 Empat indikator tersebut masih menjadi masalah Parpol di
Indonesia hingga saat ini.
Untuk mengupas topik mengenai organisas sayap Parpol (OSP) penulis dalam hal ini akan
mengkaji masalah institusionalisasi Parpol khusus dalam dimensi kesisteman (systemness)
yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi Parpol dengan mengoptimalkan peran OSP. Seperi yang
diketaui keberadaan OSP saat ini memang masih memiliki sejumlah persoalan diantaranya
Pertama, ketidak jelasan dasar hukum yang mengatur OSP dan Parpol. karena organisasi ini
karakteristiknya merupakan kombinasi antara organisasi politik dan ormas. Dikatakan masuk
dalam kategori rezim organisasi politik karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik (UU Parpol) membuka peluang dibentuknya OSP. Namun demikian, dalam
parktik terdapat ormas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU Ormas)
justeru memiliki afiliasi dengan Parpol. Kedua, pengaturan OSP dalam UU Parpol sangat
terbatas. Hanya ada satu pasal yang berbicara mengenai OSP, yaitu dalam Pasal 12. Lebih
lanjut OSP diperintahkan hanya diatur masing-masing oleh Parpol melalui Anggran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Hal ini tentu tidak menunjukan ke arah
pembagunan sistem kepartaian yang baik. Karena setiap Parpol tidak diberikan rambu-rambu
dan pedoman dalam mengelola OSP. Tentunya bagi Parpol yang telah mengakar rumput di
masyarakat membagun sistem OSP bisa dengan mudah dilakukan. Akan tetapi bagi partai baru
hal tersebut merupakan persoalan yang sangat sulit. Dilain hal OSP sampai saat ini tidak jelas
fungsi dan relasinya dengan Parpol. Undang-undang seharusnya memberikan rambu-rambu
kepada OSP sebagai core regulation bahwa sebaiknya OSP akan di kelola dan di fungsikan
seperti apa dalam tubuh Parpol. Ketiga, keberadaan OSP tanpa pengawasan baik oleh Parpol
dan pemerintah. Keempat, keberadaan OSP saat ini belum mencerminkan fungi-fungsi
kepartaian. OSP banyak melenceng dari kerja-kerja partai.
Merujuk dari empat persoalan OSP diatas, maka seharusnya jika mengacu kepada dimensi
kesisteman seharsunya kita dapat menempatkan OSP sebagai bagian dari Parpol untuk
menjalankan fungsi-fungsi kepartaian. Fungsi kepartaian yang dimaksud adalah mengacu pada
Pasal 11 UU Parpol dimana Parpol berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan
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iklim yang kondusif, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat,
partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen politik. Selain itu keberadaan OSP
seharusnya dipertegas menjadi bagian yang tidak terpisah dengan Parpol dengan hanya
mengatur OSP melalui UU Parpol. Sehingga jenis ‘klamin’ OSP menjadi jelas.
Saat inipun Parpol belum sepenuhnya menjalankan fungsinya yang diamahkan oleh
undang-undang. Porsi Parpol lebih besar hanya dijadikan wadah penyalur menduduki jabatanjabatan politik, akan tetapi fungsi-fungsi untuk melakukan pendidikan politik, menjaga iklim
kondusif, penyerap/penyalur aspirasi, menempati porsi yang sangat kecil. Dengan demikian
agar pelaksanaan fungsi Parpol bisa dijalankan secara utuh maka langkah yang bisa diambil
degan memanfaatkan OSP secara optimal.
Hal itu dapat dilakukan dengan melalui desain fungsional organisasi sayap Parpol. Desain
fungsional dilakukan dengan langkah mengidentifikasi hubungan kerja, fungsi-fungsi
kepartaian dengan OSP yang merupakan satu kesatuan sistem yang akan saling berhubungan.
Nantinya akan membentuk haluan kerja, fungsi (core fungtion) OSP berdasarkan 5 (lima)
fungsi utama Parpol yaitu pendidikan politik, penjaga iklim yang kondusif, penyerap,
penghimpun, dan penyalur, partisipasi dan rekrutmen politik, diatur dalam undang-undang
yang dapat diinternalisasikan pada setiap Parpol
B. PEMBAHASAN
Fungsi Normatif Dalam Merekayasa Kelembagaan Parpol
Upaya penegakan dan penerapan hukum sering sekali berhadapan dengan kendala yang
berhubungan degan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari
perkembangan peradaban masyarakat. Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih
cepat dari pada perkembangan aturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan
hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu negara diangap tidak
lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warga negaranya yang berakibat adanya
kekosongan hukum (rechtsvacuum) di masyarakat. kekosongan hukum merupakan bagian dari
permasalahaan hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU PPP) dalam kaitanya membahas landasan yuridis pembentukan
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suatu peraturan perundang-undangan menjelaskan makna landasan yuridis. Dimana landasan
yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang
dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 782
Serta dijelaskan pula dalam sebuah peraturan hukum dimungkinkan terjadinya
persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu
dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain,
peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis
peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah,
peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum
ada.783 Oleh Gallie pun berpadangan, meskipun suatu peraturan perundang-undangan telah ada
tetapi masih dimungkinkan dilakukan sebuah upaya ‘evaluative opennes ‘ atau konsep yang
masih terbuka untuk di evaluasi. Evaluative Opennes adalah adanya kekosongan hukum
(vacuum of norm), dan konflik norma (conflict of norm), serta uncomplete of norm).784
Dari sejumlah persoalan hukum yang di uarikan diatas, penulis menilai dalam kaitanya
untuk mengkaji UU Parpol yang mengatur salah satunya OSP, masih tersisa persoalan hukum.
Persoalan hukum tersebut yaitu terjadinya kekosongan hukum pada materi yang mengatur
OSP. Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang
dalam Pasal 12 huruf j mengatur OSP. Akan tetapi rumusan pengaturan OSP dalam pasal
tersebut sangat limitatif. Tidak memberikan penegasan lebih rinci yang sifatnya mengatur
kepada Parpol soal bentuk, jenis, dan model OSP yang hendak di inginkan oleh undangundang. UU Parpol rupanya tidak memberikan arah politik hukum yang jelas terhadap OSP
meskipun telah diketahui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 saat ini telah di ubah dengan
Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Jika merujuk UU Parpol hasil perubahan
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yang terbarupun, pengaturan mengenai OSP lagi-lagi tidak terlihat dilakukan. Tidak ada satu
pasal pun dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 yang coba mengupas soal OSP.
Uraian mengenai OSP dalam UU Parpol hanya ditemukan dalam penjelasan Pasal 12
huruf j yang menyatakan bahwa “Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang
dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan
ART masingmasing Partai Politik ” . Sehingga dalam hal ini peraturan yang mengatur OSP
seungguhnya sudah ada tetapi tidak memadai, sehingga berakibat adanya kekosongan hukum
(rechtsvacuum). Kehendak UU Parpol yang mendelegasikan pengaturan OSP dalam AD dan
ART Parpol nampaknya tidak mendorong tata kelola OSP ke arah yang lebih baik. Imbasnya
saat ini OSP menjadi organ yang tidak jelas fungsi, hubungan dan status hukumnya dengan
Parpol.
Kondisi hukum yang ada saat ini tak mengherankan membuat tata kelola kelembagaan
Parpol saat ini menjadi tidak baik dan imbasnya kepada OSP yang merupakan bagain dari
struktur kepartaian (jika mengacu UU Parpol). Maka terdapat sejumlah alasan yang mendasar
mengapa undang-undang harus masuk lebih jauh mengatur soal kelembagaan Parpol, terutama
melakukan penataan terhadap struktur kepartaian meskipun di waktu yang sama dibenturkan
dengan pandangan kemandirian Parpol yang di jamin oleh undang-undang.
Alasan tersebut diantaranya. Pertama, adanya sifat kepublikan (publicness) yang
dimiliki oleh Parpol. Ciri dan status kelembagaan dari Parpol memang lebih cenderung seperti
badan hukum privat, karena didirikan dan dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik. Serta Parpol tidak memiliki kewenagan langsung untuk membentuk kebijakan publik,
kecuali telah dituangkan dalam sikap politik kelembagaan/kader di lembaga-lembaga politik.
Akan tetapi Parpol sesungguhnya merupakan lembaga quasi public dan memiliki sifat
publicness yang menurut Bozeman dan Moulton sebagai “suatu level dimana organisasi
dipengaruhi oleh otoritas politik” 785 dan dalam Parpol terdapat sifat yang terkait dengan
kepentingan umum (public interest).
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Sifat publicness tersebut terlihat dari fungsi Parpol yang bersifat publik yang terdapat
dalam UU Parpol seperti: a) pendidikan politik; b) penciptaan iklim yang kondusif; c)
penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat; d) partisipasi politik warga
negara; e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Dengan fungsi-fungsi ini
peran Parpol dalam ranah publik begitu besar sehingga dapat memberikan pengaruh secara
langsung pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Dengan demikian jika
mengacu pada sifat kepublikan (publicness) yang dimiliki Parpol, maka negara melalui
pemerintah wajib melakukan pengaturan melalui instrumen hukum. Pengaturan melalui
instrumen hukum harus menyentuh ranah-ranah ‘vital’ untuk menghindari terjadinya conflict
of interest akibat kebebasan yang terlapau besar. Kehadiran pemerintah lewat fungsi
pengaturan dilakukan untuk memastikan keberadaan Parpol bisa merjalan sesuai tujuan dan
fungsinya oleh karenaya OSP menjadi sangat penting untuk diatur lebih jelas dalam undangundang.
Kedua, adanya pergeseran fungsi dan peran OSP di tubuh Parpol. Nampaknya
pembentuk undang-undang tidak pernah menduga fungsi dan peran OSP akan menjadi begitu
meluas seperti saat ini. Hal itulah yang membuat pembentuk undang-undang menyerahkan
sepenuhnya pengaturan OSP diatur secara mandiri oleh Parpol melalui AD dan ART tanpa di
atur secara jelas rambu-rambu pengelolaanya. Namun saat ini OSP menjadi sarana yang tepat
untuk pelaksana kebijakan partai, memenuhi kebutuhan strategis, memperkuat basis dukungan
partai, serta untuk memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat. kelebihan dari OSP
adalah biasanya melekat sifat otonom padanya, sehingga tidak benar-benar terlihat OSP
sebagai bagian dari partai oleh karena OSP dapat membentuk nama yang berbeda dengan
partai, struktur tersendiri, mobilitas kegiatan yang tinggi, menarik keterlibatan segala elemen
karna tidak mengatasnamakan partai. Pada kondisi inilah dapat memperlihatkan bahwa
kehadiran norma sebagai core regulation yang akan menetapkan fungsi-fungsi OSP secara
garis besar menjadi sangat penting.
Ketiga, ambiguitas hukum. Sebagai akibat dari adanya sifat otonom inilah yang
memungkinkan OSP membentuk diri sebagai ormas dengan dasar hukum yang berbeda. Hal
inipun terjadi karena karakteristiknya merupakan kombinasi antara organisasi politik dan
ormas. Saat ini OSP yang dibentuk berdasar UU Ormas akhirnya dimanfaatkan sebagai wadah
mobilisasi massa, sarana penjelmaan Parpol di berbagai sektor yang dapat memungkinkan
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Parpol masuk, melibatkan dan memperoleh sumber daya pada ranah-ranah yang di batasi oleh
undang-undang seperti kampus, sekolah, Intansi pemerintahan/negara. Keempat, pengaturan
melalui undang-undang dapat diawasi dan di tegakan oleh lembaga yang ditunjuk. Hal ini tentu
sangat berbeda apabila OSP hanya diatur dalam AD dan ART yang menjadi sangat sulit di
awasi, dan di tegakan lantaran tak ada mekanisme penegak aturan internal dalam bentuk AD
dan ART.
Berdasarkan alasan-alasan tersebutlah fungsi normatif dari sebuah undang-undang di
butuhkan dalam merekayasa kelembagaan Parpol. Hal ini sesuai dengan teori hukum yang di
kemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting
dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum sebagai instrumen penting untuk mencapai
ketertiban sosial. 786 perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.
Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi
hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa
masyarakat (social engineering). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (a tool
of social engineering).787 Dengan konsepsi yang di sampaikan oleh Roscoe Pound inilah
kehadiran hukum

yang mengatur secara jelas OSP dapat merekayasa kelembagaan

(Institusional engineering) Parpol menjadi lebih baik melalui desain fungsional OSP dalam
UU Parpol.
Desain Fungsional Organisasi Sayap Parpol
Desain fungsional mengamanatkan pelaksanaan sistem haluan kerja, fungsi (core
fungtion) OSP berdasarkan 5 (lima) fungsi utama Parpol yaitu pendidikan politik, penjaga iklim
yang kondusif, penyerap, penghimpun, dan penyalur, partisipasi dan rekrutmen politik, diatur
dalam undang-undang yang dapat diinternalisasikan pada setiap Parpol.
Dari desain ini Parpol nantinya akan memiliki satu kesatuan kebijakan yang disepakati
secara kolektif di internal Parpol sebagai standar kerja dan fungsi yang harus dipatuhi oleh
seluruh kader partai untuk pertama, menghasilkan OSP yang dapat mengoptimalkan fungsi
dan peran Parpol di masyarakat. Kedua, meminimalkan risiko penyalahgunaan OSP berbentuk
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ormas untuk kepentingan Parpol. Ketiga, sebagai instrumen kepatuhan. Keempat,
menghasilkan tata kelola kelembagan Parpol yang kredibel dan profesional.
Adapun urgensi desain fungsional OSP yaitu. Pertama, Menjaga marwah dan tujuan
pendirian Parpol yang

diamanatkan oleh Konstitusi. Kedua, memberikan arah dalam

menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Ketiga,
mendorong Parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi. Keempat,
menjadikan Parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik sebagai
kontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Kelima, memudahkan semua pihak yang
tergabung dalam partai untuk

berperilaku dan bertindak. Keenam, memudahkan pihak

eksternal untuk mengevaluasi komitmen Parpol terhadap tujuan dan fungsinya.788
Desain fungsional OSP di Indonesia dapat dilakukan dengan merevisi UU Parpol
dengan menambahkan satu BAB yang mengatur soal struktur dan prangkat organisasi. Pada
struktur Parpol undang-undang mengharuskan Parpol membentuk struktur dari tingkat pusat,
tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Terdiri dari unsur pimpinan, pengurus dan
departemen. Sedangkan pada bagian prangkat organisasi undang-undang memberikan haluan
yang membagi prangkat Parpol menjadi lembaga, organisasi sayap Parpol, dan jika di butuhkan
terdapat badan khusus (opsional).
Lembaga adalah perangkat departementasi Parpol yang akan berfungsi sebagai
pelaksanak kebijakan Parpol berkaitan dengan urusan-urusan tertentu. Sedangkan organisasi
sayap parpol (OSP) adalah perangkat yang bersifat otonom yang berkaiatan dengan fungsi dan
kebijakan Parpol. Pembentukan dan pembubaran OSP di usulkan oleh pengurus Parpol yang
ditetapkan dalam musyawarah nasional partai. Nantinya apabila OSP telah dibentuk memiiki
kewajiban untuk menyesuiakan dengan kaidah, asas, tujuan dan fungsi partai. Setiap tahunya
OSP wajib memberikan laporan mengenai perkembangan dan kegiatanya kepada partai. Dan
partai berkewajiban memberikan laporan kegiatan OSP kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kemenkum HAM) secara berkala. Sedangkan pada saat Pemilu, setiap Parpol
yang menjadi peserta Pemilu diwajibkan melaporkan seluruh OSP kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Pemilu).
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Desain fungsional OSP dalam undang-undang akan memberikan haluan pembentukan
OSP berdasarkan 5 (lima) fungsi Parpol diantaranya. Pertama, pada bagian fungsi pendidikan
politik akan dibentuk OSP bidang pendidikan politik yang akan fokus pada pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. OSP ini dapat menjalankan kegiatan dimana saja sepanjang hanya
berkaiatan dengan pendidikan politik.
Kedua, pada bagian fungsi Parpol sebagai penciptaan iklim yang kondusif bagi
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibentuk OSP bidang ketertiban masyarakat untuk
melaksanakan kegiatan kolaboratif antara pemerintah daerah, rakyat guna menciptakan
lingkungan aman, nyaman dan tenteram. Ketiga, pada bagian fungsi Parpol sebagai penyerap,
penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dibentuk OSP bidang Advokasi dan
Media. kegiatan akan dilakukan secara sistimatis untuk menyuarakan aspirasi dan
mempegaruhi kebijakan publik. Serta sebisa mungkin menyampaikan informasi-informasi
seputar sosial, politik dan ekonomi kepada publik.
Keempat, pada bagian fungsi Parpol sebagai sarana partisipasi politik warga negara
dibentuk OSP bidang prtisipasi publik. OSP bidang ini mengharuskan terbentuk kegiatan
partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Partisipasi politik itu di upayakan dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional
bangsa Indonesia. Kelima, pada bagian fungsi Parpol sebagai rekrutmen politik dalam proses
pengisian jabatan politik dibentuk OSP dibidang persiapan kaderisasi. Kegiatanya dilakukan
untuk mempersiapkan calon-calon (embrio) kader Parpol yang akan melanjutkan estafet
perjuangan Parpol.
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Desain Fungsional OSP
OSP Bid. Pendidikan Politik

Pendidikan
OSP Bid. Ketertiban Masyarakat

penciptaan
iklim yang
kondusif

OSP Bid. Partisipasi Publik

Politik

FUNGSI
PARTAI
POLITIK

OSP Bid. bidang Advokasi dan Media

penyerap,
penghimpu
,penyalur
aspirasi

OSP Bid. Persiapan Kaderisasi

sarana
partisipasi
politik

sebagai
rekrutmen
politik

Desain fungsional OSP yang digagas diatas merupakan bagian dari upaya
mengoptimalkan fungs-fungsi yang dimiliki oleh Parpol yang selama ini tidak berjalan optimal.
Hal ini pula dilakukan untuk melakukan penataan kepada OSP agar memiliki fungsi dan peran
yang sangat penting bagi Parpol dalam upaya implementasi, sosialisasi dan diseminasi program
dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi dan
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya
perlu dibina, dikembangkan dan diberdayakan oleh Parpol sebagai instrumen penting untuk
menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang
pada gilirannya mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik secara elegan dan
bermartabat.
C. PENUTUP
Terdapat sejumlah alasan yang mendasar mengapa undang-undang harus masuk lebih jauh
mengatur soal kelembagaan Parpol. Pertama, adanya sifat kepublikan (publicness) yang
dimiliki oleh Parpol. Kedua, adanya pergeseran fungsi dan peran OSP di tubuh Parpol. Ketiga,
ambiguitas hukum. Keempat, pengaturan melalui undang-undang dapat diawasi dan di tegakan
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oleh lembaga yang ditunjuk. Kehadiran hukum

yang mengatur secara jelas OSP dapat

merekayasa kelembagaan (Institusional engineering) Parpol menjadi lebih baik melalui desain
fungsional OSP dalam undang-undang.
Desain fungsional OSP dalam undang-undang akan memberikan haluan pembentukan
OSP berdasarkan 5 (lima) fungsi Parpol diantaranya. Pertama pada bagian fungsi pendidikan
politik akan dibentuk OSP bidang pendidikan politik. Kedua, pada bagian fungsi Parpol
sebagai penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
dibentuk OSP bidang ketertiban masyarakat. Ketiga, pada bagian fungsi Parpol sebagai
penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dibentuk OSP bidang
Advokasi dan Media. Keempat, pada bagian fungsi Parpol sebagai sarana partisipasi politik
warga negara dibentuk OSP bidang prtisipasi publik. Kelima, pada bagian fungsi Parpol
sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik dibentuk OSP dibidang
persiapan kaderisasi.
Sedangkan saran yang dapat dilakukan untuk mendesain OSP adalah Pertama,
mengaturan OSP hanya melalui UU Parpol. Kedua, melarang ormas berafiliasi dengan Parpol.
Ketiga, memperinci materi pengaturan OSP dalam UU Parpol dengan melakukan desain
fungsional OSP berdasarkan fungsi Parpol yang membentuk core fungtion bagi OSP. Keempat,
Parpol wajib melaporkan perkembangan dan kegiatan OSP secara berkala kepada Kemenkum
HAM. Kelima, Kemenkum HAM

memiliki kewenangan mengaudit OSP. Keenam,

Kemenkum HAM melakukan pembinaan terhadap OSP dengan membentuk modul kegiatan
OSP.
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STRATEGI PENGUATAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
MELALUI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
Alboin Pasaribu

Abstrak
Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki kesempatan yang sama
untuk menikmati hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional dan nasional.
Melalui tiga aspek keterlibatan organisasi sayap partai politik terhadap internal partai politik,
organisasi sayap partai politik memiliki peran dalam memperkuat hak politik penyandang
disabilitas untuk diperjuangkan oleh partai politik menjadi kebijakan negara. Tulisan yang
menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat diinisasi
adalah dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas menduduki struktur
kepengurusan pada berbagai organisasi sayap partai politik dan membentuk sebuah organisasi
sayap tersendiri bagi penyandang disabilitas. Partai politik perlu mempertimbangkan kedua
strategi ini agar mendorong dihasilkannya kebijakan negara yang berbasis kesamaan hak dan
perubahan regulasi yang mendorong organisasi sayap partai politik menjadi inisiator lahirnya
kebijakan negara yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Kata kunci: Strategi penguatan hak politik, penyandang disabilitas, dan organisasi sayap partai
politik.
Abstract
Persons with disabilities are vulnerable groups who have equal opportunities to enjoy rights
guaranteed and protected by international and national law. Through three aspects of the
involvement of political party wing organizations towards internal political parties, the wing
organizations of political parties have a role in strengthening the political rights of persons
with disabilities to be championed by political parties into state policy. This paper, which uses
a normative method, shows that the strategy that can be initiated is to provide opportunities
for persons with disabilities to occupy a management structure in various wing organizations
of political parties and form a separate wing organization for persons with disabilities.
Political parties need to consider these two strategies in order to encourage the creation of
state policies based on equality of rights and regulatory changes that encourage the wing
organization of political parties to be the initiators of the formation of state policies that
guarantee the protection and fulfillment of human rights.
Keywords: Strategies to strengthen political rights, persons with disabilities, and wing
organizations of political parties.
Pendahuluan
Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki jumlah
yang cukup besar dalam kontestasi pemilu. Sepanjang memenuhi persyaratan, mereka
memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dan dipilih
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dalam pemilu. Tercatat sebanyak 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar
dalam daftar pemilih tetap789 dan 40 calon anggota legislatif penyandang disabilitas yang ikut
berkompetisi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. 790 Bahkan, kesempatan untuk berpartisipasi
sebagai penyelenggara pemilu juga diberikan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu).791
Keberadaan hak pilih sebagai hak asasi manusia di bidang sipil dan politik792 diakui
dan dilindungi dalam beberapa instrumen internasional, seperti Pasal 21 Deklarasi Universal
Hak Asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) Tahun 1948 dan Pasal
25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil
and Political Rights, ICCPR) Tahun 1966. 793 Dua dimensi yang terkandung di dalam hak ini,
yaitu hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected). Jauh setelah
disahkannya kedua instrumen internasional ini, partisipasi secara efektif dan penuh dalam
kehidupan politik atas dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas diakui dan dilindungi
dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, CRPD) Tahun 2006.794 Penyandang disabilitas memiliki hak dan

789

“KPU Gelar Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas” https://nasional.kompas.com/read/2019/
02/14/12041301/kpu-gelar-sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas, diakses pada 25 Maret 2019, pukul
13.29 WIB.
790
“Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg, Intip Latar Mereka” https://difabel.tempo.co/read/1181866
/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka/full&view=ok, diakses pada 25 Maret 2019, pukul
13.29 WIB.
791
Ketentuan pasal ini menyatakan, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon
Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”
792
Menurut pembagian yang dilakukan oleh Karel Vasak, terdapat tiga generasi hak asasi manusia dengan
mengikuti semboyan Revolusi Prancis (liberté, égalité, fraternité). Generasi pertama merupakan hak-hak sipil
dan politik, generasi kedua merupakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta generasi ketiga merupakan
hak-hak solidaritas. Lihat dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 78-83.
793
Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik).
794
Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas).
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kesempatan untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik,
sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 29 CRPD.
Dalam konteks nasional, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu merupakan salah
satu hak asasi manusia yang tegas diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Meskipun hak pilih tidak secara eksplisit
dimuat dalam UUD 1945, namun tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) atas persamaan kedudukan
dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “hak konstitusional warga negara untuk memilih
dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi,
undang-undang maupun konvensi internasional”.795 Kesempatan berikutnya, MK juga
menegaskan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi
manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen).796
Jika hak pilih sebagai hak konstitusional merupakan buah penafsiran yang dilakukan
oleh MK, maka berbeda halnya dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta
mengeluarkan pendapat yang dinyatakan tegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD
1945. Sebelumnya, jaminan hak berkumpul dan berserikat ditemukan dalam Pasal 20 UDHR
dan Pasal 22 ayat (1) ICCPR. Kemerdekaan berserikat merupakan salah satu bentuk ekspresi
pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara bekerja sama dengan orang lain
yang seide dan seaspirasi. 797 Perwujudan ekspresi ide, pikiran, dan pandangan dalam
masyarakat demokratis dilembagakan dalam bentuk partai politik.
Kemerdekaan berserikat semakin penting karena terkait dengan diakuinya hak-hak
politik seperti hak memilih, hak berorganisasi, hak atas kebebasan berbicara, dan hak
persamaan politik. 798 Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu hak yang
795

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35. Pendirian
ini ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum paragraf [3.15] dan [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 75 dan 78.
796
Pertimbangan hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm.
15.
797
Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi,
Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 11.
798
Lihat Richard H. Pildes (2004), “The Constitutionalization of Democratic Politics”, dalam Muchmad
Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan
Republik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.
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dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 13 UU 8/2016
meliputi (i) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (ii) menyalurkan aspirasi politik baik
tertulis maupun lisan; (iii) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam
pemilihan umum; (iv) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat
dan/atau partai politik; (v) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas
dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (vi)
berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian
penyelenggaraannya;

(vii)

memperoleh

aksesibilitas

pada

sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala
desa atau nama lain; dan (viii) memperoleh pendidikan politik.
Dalam kaitan dengan fungsi dan peran partai politiklah, hak-hak politik tersebut
menemukan pertaliannya. Salah satu tujuan khusus partai politik yang diamanatkan oleh Pasal
10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Partai Politik) adalah meningkatkan
partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan
pemerintahan. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, sarana
penyerap dan penyalur aspirasi politik, sarana partisipasi politik warga negara, dan sarana
rekrutmen politik yang bersesuaian dengan hak-hak politik penyandang disabilitas
sebagaimana telah disebutkan di atas.
Dalam rangka memperkuat dan memperluas basis dukungan, partai politik berhak
membentuk organisasi sayap. Organisasi sayap pada umumnya dibentuk oleh dewan pimpinan
pusat partai politik. Namun demikian, pengaturan mengenai apa dan bagaimana organisasi
sayap masih belum memiliki kriteria yang jelas dan ketat. Ketentuan Pasal 12 huruf j UU Partai
Politik hanya menyebutkan bahwa partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi
sayap partai politik. Sementara penjelasan pasal dimaksud menyatakan bahwa organisasi sayap
partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap
partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggara Rumah Tangga (ART) masingmasing partai politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini hendak menjawab
strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat hak politik penyandang disabilitas melalui
organisasi politik.
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Pembahasan
Partai politik merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebab
dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan
secara teratur.799 Partai politik memainkan peran sebagai wadah perjuangan kepentingan dan
jembatan penghubung antara pemerintah dan warga negara, serta menentukan jalannya
demokrasi. 800 Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu
demokrasi perwakilan. Jumlah pemilih yang sangat besar dan kepentingan yang sangat
bervariasi dalam negara modern perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan dalam proses
legislasi. 801
Kesamaan ideologi dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan guna melaksanakan
alternatif kebijakan adalah dasar utama dibentuknya partai politik. Partai politik, dalam
pandangan Miriam Budiardjo, merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, serta bertujuan untuk memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan
berbagai program kebijakannya.802 Lebih lanjut dikemukakan bahwa partai politik memiliki 4
fungsi pokok, yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen
politik, dan sarana pengatur konflik. 803
Mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun
berdasarkan orientasi ideologi tertentu merupakan fungsi utama partai politik. Hampir sama
dengan keempat fungsi yang telah dikemukakan sebelumnya, Gabriel A. Almond dan G.
Bingham Powell (1966) menyebutkan tiga fungsi partai politik, yaitu rekrutmen politik
(political recruitment), sosialisasi politik (political socialization), dan artikulasi dan agregasi
kepentingan (interest articulation and aggregation).804 Selain itu, terdapat pandangan lain

799

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan
Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 204.
800
Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 52.
801
Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK,
Jakarta, 2010, hlm. 193-194.
802
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
hlm. 404.
803
Ibid., hlm. 405-410.
804
Lihat dalam Muchmad Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 66.
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bahwa partai politik juga menjalankan fungsi sebagai partisipasi politik, pemandu kepentingan,
dan kontrol politik. 805
Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang
penting dalam demokrasi. 806 Pengisian jabatan dalam pemerintahan merupakan bagian dari
fungsi rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik. Sementara keanekaragaman
masyarakat yang di dalamnya tersimpan potensi konflik memerlukan peran partai politik untuk
mengelola dan mengendalikannya sedemikian rupa, sehingga konflik dapat ditekan seminimal
mungkin dengan meyakinkan dan memberikan pengertian kepada para pendukung atau
konstituennya. Seluruh kegiatan dalam upaya memengaruhi proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintahan inilah bentuk partisipasi politik, sehingga warga negara
sadar akan hak dan kewajibannya dalam hidup bernegara.
Tidak jauh berbeda dengan peranan partai politik yang dikemukakan oleh para ahli,
regulasi saat ini juga menekankan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik secara
konstitusional. Pasal 11 ayat (1) UU Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik berfungsi
sebagai sarana:
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia
yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk
kesejahteraan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan
menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat,
keberadaan partai politik dalam lalu lintas hukum hanya diakui jika berbentuk badan hukum

805

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.

117-121.
806

Muchmad Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 68.
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(rechtspersoon atau legal person). Syarat-syarat untuk menentukan adanya kedudukan sebagai
suatu badan hukum, yaitu: a) adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek
hukum yang lain; b) mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan; c) mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; dan d)
memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan
peraturan internalnya sendiri. Selain itu, ditambahkan oleh Jimly Asshiddiqie betapa perlunya
syarat formal berupa pendaftaran untuk memperoleh status badan hukum demi kepentingan
tertib hukum. 807
Mengutip pendapat Hans Kelsen, badan hukum merupakan tata aturan hukum parsial
(partial legal order) dalam seluruh tata aturan hukum (total legal order) yang membentuk
negara. Relasi antara total legal order dan badan hukum merupakan relasi antara dua tata aturan
hukum, yakni hukum negara dan by-laws corporation. Organ korporasi yang bertindak
mewakili korporasi secara hukum akan diakui sah sebagai person jika korporasi tersebut diberi
status badan hukum (legal personality) oleh hukum negara.808 Karena itulah, partai politik
terlebih dahulu harus merupakan badan hukum yang ditentukan oleh hukum negara. 809
Dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuan pembentukannya, hukum dasar bagi
partai politik yang tertuang dalam AD/ART pada umumnya menegaskan betapa pentingnya
mempertimbangkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya yang
memiliki kesamaan ide dan pandangan politik. Kelompok-kelompok dimaksud antara lain
kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok keagamaan, kelompok profesi, dan lain
sebagainya. Berbagai kelompok yang berhimpun dalam naungan partai dan menyatakan diri
berafiliasi dengan partai menjelma ke dalam organisasi sayap atau badan/organisasi otonom
yang dibentuk oleh partai politik. Dasar pembentukan biasanya dituangkan dalam AD/ART,
pedoman/peraturan organisasi partai, atau keputusan dewan pengurus pusat partai politik.

807

Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 74-75.
Muchmad Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 20-21. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at,
Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 88-89.
809
Pendaftaran badan hukum partai politik di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
808
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Selain memperkuat basis dukungan dan wadah pelaksana kebijakan partai yang
berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu, organisasi sayap partai politik sekaligus
menjadi sumber anggota/kader partai politik untuk dicalonkan dalam kontestasi elektoral di
tingkat lokal hingga nasional dan struktur kepengurusan partai politik dalam rangka menjaga
kesinambungan tujuan dan roda organisasi partai. Oleh karena dibentuk berdasarkan AD/ART,
pedoman/peraturan organisasi partai, atau keputusan dewan pengurus pusat, maka organisasi
sayap bertanggung jawab kepada ketua umum dan/atau ketua dewan pembina partai politik
yang membentuknya. Hal ini dimaksudkan agar organisasi sayap senantiasa melakukan
kegiatan yang sesuai dengan asas, ideologi, tujuan, usaha, dan kebijakan partai politik.
Betapa penting dan strategisnya organisasi sayap bagi kelangsungan hidup partai,
sehingga organisasi sayap diberikan status dan hak istimewa pada internal partai politik yang
bersangkutan. Keistimewaan ini dapat dilihat berdasarkan keterlibatan organisasi sayap
terhadap internal partai politik yang membentuknya sebagaimana biasanya dituangkan dalam
AD/ART partai politik tersebut. Pertama, memiliki hak suara dalam forum tertinggi partai
politik pada setiap tingkatan. Organisasi sayap diberikan hak suara dalam kongres untuk
memilih dan menetapkan ketua umum partai politik.810 Mayoritas partai politik menempatkan
ketua umum sebagai jabatan sentral pengambilan keputusan tertinggi partai politik.
Pemberian hak suara demikian biasanya diikuti pula pada tingkat lokal. Sesuai
hirarkinya, ketua atau pimpinan organisasi sayap di daerah diberi hak suara dalam pemilihan
ketua dewan pimpinan wilayah dan ketua dewan pimpinan cabang partai politik. Jamak
diketahui, ketua dewan pimpinan wilayah dan ketua dewan pimpinan cabang merupakan sosok
yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh
kegiatan partai sesuai tingkatannya.
Kedua, ikut serta dalam berbagai forum rapat partai politik yang membahas dan
menetapkan hal-hal yang dipandang penting dan strategis. Ketua umum atau pimpinan
organisasi sayap dapat menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh dewan pengurus bersama

810

Pasal 32 ayat (9) ART Partai Gerindra, Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 49 ayat (1) ART Partai Golkar, Pasal
47 ayat (1) ART Partai NasDem, Pasal 21 ayat (2) ART Partai Amanat Nasional, dan Pasal 22 ayat (3) ART Partai
Hanura. Beberapa partai politik baru yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 juga menerapkan hal yang sama
sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 45 ART Partai Solidaritas Indonesia dan Pasal 24 ayat (3) jo Pasal 53 ayat
(2) ART Partai Berkarya.
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alat kelengkapan partai lainnya untuk menyampaikan pendapat dan masukan kepada pengurus
partai politik. Rapat-rapat dimaksud antara lain rapat pimpinan, rapat kerja, dan rapat
koordinasi di tingkat nasional. 811 Keikutsertaan organisasi sayap pada rapat-rapat dimaksud
biasanya diterapkan pula di tingkat lokal.
Terakhir, mengajukan calon pengurus partai politik. Pimpinan organisasi sayap
diberikan hak untuk mengajukan salah satu pengurusnya menjadi pengurus partai di berbagai
tingkatan. 812 Kesempatan menjadi pengurus partai politik merupakan hal yang positif sebagai
salah satu pelaksanaan fungsi rekrutmen politik yang dimiliki oleh partai politik sekaligus
upaya kaderisasi berjenjang untuk membina dan mempersiapkan para anggota melanjutkan
estafet kepemimpinan partai politik. Komitmen, dedikasi, dan prestasi yang ditunjukkan
selama di kepengurusan organisasi sayap hendaknya menjadi pertimbangan, baik dalam
pengangkatan sebagai pengurus partai politik maupun pencalonan dalam pemilihan legislatif
atau kepala daerah.
Mengingat betapa pentingnya keterlibatan organisasi sayap pada internal partai politik
sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak berlebihan kiranya mendorong gagasan untuk
mewadahi penyandang disabilitas dalam organisasi sayap partai politik. Penyandang
disabilitas, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, memiliki kesamaan hak dan
kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. 813 Negara
berkewajiban merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas dan menjamin partisipasi
penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk
hak-hak dan partisipasi dalam kehidupan politik. 814
Sebagai wadah yang dibentuk oleh partai politik berdasarkan segmentasi dan lapisan
sosial masyarakat, kesamaan hak menjadi alasan utama bahwa penyandang disabilitas dapat
berperan serta dalam organisasi sayap yang menjadi sumber anggota dan pelaksana kebijakan
partai politik yang dianggap sesuai dengan ide dan aspirasi politiknya. Hal demikian dapat

811

Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) ART Partai Gerindra, Pasal 56 ayat (2) ART PDI Perjuangan,
Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) ART Partai Golkar, Pasal 69 ayat (4) ART Partai NasDem, Pasal 76 ayat
(7) ART Partai Persatuan Pembangunan, serta Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) ART Partai Hanura.
812
Lihat, misalnya, dalam Pasal 23 ayat (3) ART Partai Gerindra.
813
Konsiderans huruf c UU 8/2016
814
Pasal 29 CRPD dan Pasal 13 serta Pasal 77 UU 8/2016.
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dipertimbangkan oleh partai politik sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab partai
politik untuk memperkuat hak-hak politik penyandang disabilitas. Sebab, salah satu tujuan
khusus dibentuknya partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 815
Terwadahinya penyandang disabilitas dalam organisasi sayap partai politik dapat
ditempuh melalui dua alternatif. Alternatif pertama adalah memberikan kesempatan bagi
penyandang disabilitas menduduki struktur kepengurusan berbagai organisasi sayap dalam
kuota tertentu. Apabila diperlukan, AD/ART organisasi sayap dapat menentukan jabatanjabatan apa saja yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas. Alternatif berikutnya yang
dipandang lebih progresif adalah membentuk sebuah organisasi sayap tersendiri bagi
penyandang disabilitas. Organisasi sayap ini dapat dirancang agar para pengurus inti diisi oleh
penyandang disabilitas dan fokus terhadap isu disabilitas.
Dengan ketiga peran istimewa yang dimiliki oleh organisasi sayap partai politik
sebagaimana telah disebutkan di atas, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan
yang lebih besar dalam mengekspresikan ide, pandangan, dan hak-hak politiknya. Paradigma
keterbatasan/kelainan yang kerap dilekatkan pada penyandang disabilitas sudah seharusnya
diarahkan pada penyediaan wadah untuk menyalurkan aspirasi politik dan membuka peluang
persuasif kepada partai politik agar menjalankan fungsi perumusan program dan kebijakan
yang hendak diperjuangkan (interest articulation) di parlemen dan eksekutif berdasarkan
kesamaan hak.
Setelah program dan kebijakan partai politik diarahkan pada kesamaan hak, maka
langkah berikutnya untuk mendorong pencalonan penyandang disabilitas dalam berbagai
jabatan publik atau ditetapkannya kuota tertentu bagi penyandang disabilitas dalam parlemen
tentu akan menemui jalan yang lebih mudah. Syarat pencalonan berdasarkan UU Pemilu yang
menimbulkan bentuk diskriminasi816 diharapkan tidak lagi terjadi di masa mendatang. Karena

815

Pasal 10 ayat (2) UU Partai Politik.
Terdapat tiga syarat pencalonan yang dinilai diskriminatif dalam ketentuan UU Pemilu. Lihat dalam
Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, “Analisa Yuridis Pencalonan Penyandang Disabilitas Sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik,” Jurnal Pemilu & Demokrasi, Volume
#11, hlm. 63-71.
816
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itu, kesiapan program dan kebijakan partai politik berbasis kesamaan hak perlu dorongan
internal, dalam hal ini, dari organisasi sayap partai politik.
Berbagai organisasi sayap partai politik saat ini belum ada yang secara khusus
mewadahi kelompok penyandang disabilitas. Andaipun organisasi sayap ini telah memberikan
kuota tertentu bagi penyandang disabilitas, namun hal tersebut belum secara eksplisit
dituangkan dalam AD/ART yang menjadi landasan hukumnya. Pada lain sisi, di antara seluruh
partai politik peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 terdapat satu partai politik yang memiliki
bidang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam susunan kepengurusan
di tingkat pusat.817
Penutup
Organisasi sayap partai politik memiliki peran penting dalam membangun dan
mengumpulkan dukungan terhadap partai politik yang membentuknya. Relasi antara keduanya
dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kepemilikan hak suara dalam forum tertinggi partai politik
pada setiap tingkatan, keikutsertaan dalam rapat-rapat penting dan strategis yang diadakan oleh
dewan pengurus bersama alat kelengkapan partai lainnya, serta hak untuk mengajukan salah
satu pengurusnya menjadi pengurus partai di berbagai tingkatan. Keistimewaan organisasi
sayap ini dapat membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat lebih jauh dalam
memperjuangkan hak-hak, khususnya hak politik, yang telah diatur dalam konvensi
internasional dan regulasi nasional.
Strategi awal guna mendorong komitmen partai politik merumuskan dan menetapkan
program dan kebijakan partai yang berbasis pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak politik
penyandang disabilitas adalah dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas
menduduki struktur kepengurusan pada berbagai organisasi sayap partai politik dan
membentuk sebuah organisasi sayap tersendiri bagi penyandang disabilitas. Inisiasi untuk
memengaruhi penetapan program dan kebijakan partai politik yang mencerminkan prinsip
kesetaraan dan non-diskriminasi agar diperjuangkan menjadi kebijakan negara tentu harus
817

Lihat dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2015
tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Gerakan Indonesia
Raya), tercatat adanya Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel. Selain itu, terdapat pula
bidang kepengurusan yang fokus pada anak cacat yang dibawahi oleh Kepala Departemen Rehabilitasi dan
Pemberdayaan Anak Cacat.
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dimulai dari bawah, yakni organisasi sayap partai politik sebagai basis dukungan dan wadah
pelaksanaan kebijakan partai politik.
Dengan demikian, partai politik perlu mempertimbangkan kedua strategi di atas agar
mendorong dihasilkannya kebijakan negara yang berbasis kesamaan hak. Selain itu, perubahan
regulasi mengenai partai politik juga diperlukan agar memuat ketentuan yang lebih rinci terkait
keberadaan organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap harus menjadi inisiator dan
inkubator lahirnya kebijakan negara yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak
asasi manusia.
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REKOMENDASI SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA:
“PENATAAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK”
Yogyakarta, 29-30 Juni 2019
Menimbang

: a. Bahwa OSP memiliki peran strategis yaitu sebagai instrumen kaderisasi
dan rekrutmen keanggotaan parpol, mobilisasi massa untuk kepentingan
elektoral, serta membantu partai menyerap aspirasi masyarakat
(konstituen) dan mensosialisaskan program partai.
b. Bahwa regulasi atau pengaturan OSP yang ada saat ini masih sangat
minim sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan posisi dan
kedudukan OSP yaitu antara bagian dari Parpol atau Ormas.
c. Bahwa hal-hal yang sifatnya prinsipil dan berkaitan dengan kepentingan
umum dalam OSP tidak bisa hanya diatur dalam AD/ART
d. Bahwa keberadaan OSP harus sesuai dengan tertib hukum yang sesuai
dengan asas Pancasila, UUD 1945, dan Prinsip-prinsip HAM.

Mengingat

: Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik

Memutuskan

: Perlunya Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik melalui
revisi Undang-Undang Partai Politik.

Beberapa Materi Pengaturan tentang OSP, antara lain:
1. Pengaturan Mekanisme dan Tatacara Pembentukan OSP
2. Pengaturan Status Badan Hukum OSP yaitu harus berstatus Badan Hukum Publik.
3. Pengaturan Bentuk-Bentuk Hubungan OSP dengan Parpol dapat berbentuk:
a. Bersatu dengan struktur partai (Legally Part of Political Party), atau
b. Berdiri sendiri tanpa adanya ikatan secara struktural dengan parpol (Affiliated
Institution to Political Party).
4. Pembiayaan OSP (Mandiri, Sumbangan Parpol, dan Bantuan Negara)
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5. Mekanisme dan persyaratan keanggotaan.
6. Jenis-Jenis OSP: (Kepemudaan, Perempuan, Satgas, dll),
7. Hak dan Kewajiban.
8. Sanksi dan Pembubaran.

Sheraton Yogyakarta, 30 Juni
2018
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