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Abstract 

 

The dynamic election campaigns and active political parties can increase community 

participation in in the discourse of demcracy. Therefore, political finance also plays an 

important role in democracy: funding can strengthen political parties and candidates, 

and provide an opportunity for individuals to participate in equal positions. In addition, 

several crucial issues that were devoted by the pansus one is related to witnesses of the 

legislative election. Related debate over the state budget funds used to cost all witnesses 

from political parties in the legislative and presidential elections. This paper takes a 

study on one electoral district in Surabaya at the choice electoral area in Kenjeran. 

Writing this paper aims to analyze the financing of the witnesses in the legislative 

elections in the electoral area of Kenjeran by focusing on the cost of the PDI-P Party's 

AD-ART. This research also uses a qualitative approach with descriptive method to 

explain the problems in this study. The result shows that still occurs, the free related to 

the source of financing the witnesses in the legislative elections in the Elect Kenjeran. 

The problem is that all the activities for the general elections good recruitment and 

financing of the witnesses and the political education has been set up in the design of 

the management of the state budget funds by 60%. But in fact the party, in this case the 

PDI-P party still demanded the dues from the legislative candidate related to the 

financing of the witnesses the party in charge of supervising the voice of legislative 

candidate. Even one of the witnesses the party said that it is only the duty to supervise 

some legislative candidates at the time of the general election. The witnesses is divided 

into two roles in the party of the name internal and external witnesses. 
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Abstrak 

Kampanye pemilu yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam diskursus demokrasi. Oleh sebab itu, keuangan politik 

juga memegang peranan penting di dalam demokrasi: pendanaan bisa memperkuat 

partai politik dan para kandidat, serta menyediakan kesempatan bagi setiap individu 

untuk berpartisipasi dalam posisi yang setara. Selain itu, beberapa isu krusial yang 

digagas oleh pansus salah satunya adalah terkait saksi pemilu legislatif. Perdebatan 

terkait dana APBN digunakan untuk biaya seluruh saksi dari partai politik pada pemilu 

legislatif dan presiden. Tulisan ini mengambil studi pada satu dapil di Surabaya yakni 

daerah pilihan (dapil) Kenjeran. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis 

pembiayaan saksi dalam pemilihan legislatif di dapil Kenjeran dengan memusatkan 

pada biaya AD-ART partai PDI-P. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan permasalahan dalam kajian ini. 

Hasilnya menunjukkan bahwa masih terjadi simpang siur terkait sumber pembiayaan 

saksi dalam pemilihan legislatif di Daerah Pilihan (dapil) Kenjeran. Pasalnya, segala 

kegiatan untuk pemilihan umum baik itu rekrutmen dan pembiayaan saksi serta 

pendidikan politik telah diatur dalam rancangan pengelolaan dana APBN sebesar 60%. 

Namun pada kenyataannya partai, dalam hal ini adalah partai PDI-P tetap meminta 

iuran dari calon legislatif terkait pembiayaan saksi partai yang bertugas mengawasi 

suara calon legislatif. Bahkan salah satu pihak saksi partai mengatakan bahwa ia hanya 

bertugas untuk mengawasi beberapa calon legislatif pada saat pemilihan umum. Saksi 

terbagi menjadi dua peran dalam partai yakni saksi dalam dan saksi luar. 

Kata kunci: pemilu, demokrasi, saksi, partai politik 
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A. LATAR BELAKANG 

Demokrasi adalah sebuah sistem dimana pemerintahan dikontrol oleh rakyat, 

dimana rakyat harus dipandang setara agar kontrol tersebut dapat berjalan. Dalam 

sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki peran yang penting dan strategis 

yang memediasi ranah masyarakat dan Negara dan institusi penjaga sistem dan nilai-

nilai demokrasi. Pemilu yang menghadirkan kontestasi diantara partai-partai politik 

telah menjadi metode yang lazim dalam memilih kepemimpinan politik. Didalam 

proses tersebut, partai politik membutuhkan dana untuk menyebarkan gagasan dan 

berkomunikasi dengan para konstituen mereka.  

Sejarah perkembangan partai politik Indonesia mengalami keterputusan 

panjang setelah DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada Juli 

1959. Kehidupan partai-partai politik pada zaman Soekarno, bukanlah kehidupan riil 

partai politik yang memerlukan dukungan pemilih melalui pemilu.2Partai cenderung 

bersaing untuk merebutkan kekuasaan, karena dalam hal ini yang bermain adalah elit 

politik. Beberapa dekade terakhir, terjadi transformasi retorika politik di seluruh dunia. 

Pemilu yang menghadirkan kontestasi di antara partai-partai politik telah menjadi 

metode yang lazim dalam memilih kepemimpinan politik. Di dalam proses tersebut, 

partai politik membutuhkan dana untuk menyebar gagasan dan berkomunikasi dengan 

para konstituen mereka.3   

Kampanye pemilu yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam diskursus demokrasi. Oleh sebab itu, 

keuangan politik juga memegang peranan penting didalam demokrasi: pendanaan bisa 

memperkuat partai politik dan para kandidat, serta menyediakan kesempatan bagi 

setiap individu untuk berpartisipasi dalam posisi yang setara. Dan tentu saja, 

penyediaan akses terhadap keuangan politik yang tanpa pamrih menjadi krusial 

                                                           
2 TIM, 2011, Keuangan Partai Politik, hal. 5 
3 IDEA, 2016, Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu, hal. 1 
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terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, yakni meyakinkan masyarakat bahwa politik 

dan aktor-aktornya adalah pihak yang dapat dipercaya.4 

Sederatan undang-undang yang telah dicanangkan oleh pemerintah 

memberikan berbagai kemungkinan-kemungkinan legal dalam rangkaian pendanaan 

partai, sebagai berikut: 

a. Iuran Anggota 

b. Biaya penerimaan anggota baru 

c. Sumbangan 

d. Pemberian berbentuk materi  

e. Dana dari pemerintah/ Subsidi Negara 

f. Dana yang diperoleh melalui kegiatan bisnis partai 5 

Komponen kelima dari pendapatan partai politik adalah subsidi Negara, baik 

dari APBN maupun APBD, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 dan dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Itu 

artinya pengurus partai politik nasional mendapatkan subsidi dari APBN, pengurus 

partai politik provinsi mendapat subsidi dari APBD Provinsi, dan pengurus partai 

politik kabupaten/kota mendapatkan subsidi dari APBD kabupaten/kota. Subsidi ini 

hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah perolehan 

suara masing-masing partai politik.6 

Namun saat ini, beberapa isu krusial yang devoting oleh pansus salah satunya 

adalah terkait saksi pemilu legislatif. Perdebatan terkait dana APBN digunakan untuk 

biaya seluruh saksi dari partai politik pada pemilu legislatif dan presiden. Dalam hal 

ini, ketua Konstitusi dan Demokrasi Veri Junaidi menolak pernyataan tersebut karena 

                                                           
4 Magnus Ohman dkk. 2016. Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu. IDEA. Hal: 1 
5 Indra J.Piliang, 2016, Mengenal Teori-terori Politik, hal. 252 
6 Tim Kemitraan. 2011. Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek. Jakarta: Kemitraan 

Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Hal: 94. 
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berakibat pada pengeluaran negara yang membengkak. Saksi sendiri sebenarnya sudah 

dijalankan oleh Bawaslu dan jajarannya7. 

Tulisan ini lebih kepada menganalisis pembiayaan saksi dalam pemilihan 

legislatif di dapil Kenjeran dengan memusatkan pada biaya AD-ART partai PDI-P. 

Oleh karena itu, rumusan masalah yang kami angkat: bagaimana penerapan dana partai 

PDI-P untuk saksi dalam pemilu legislatif dapil Kenjeran? Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, tulisan ini menjelaskan empat hal yang saling berkaitan. Pertama, 

jumlah saksi yang terlibat dalam pemilihan legislatif di setiap dapil. Kedua, metode 

rekruitmen partai politik terhadap calon legislatif. Ketiga, proses pembiayaan saksi di 

setiap partai yang mengikuti pemilihan legislatif. Keempat, penutup yang berisi ulasan 

poin-poin sebelumnya dan rekomendasi yang dihasilkan pada tulisan ini. 

Harapan dari tulisan yang kami tulis selain dapat melengkapi studi-studi yang 

sudah ada, juga memberikan informasi kepada publik dan pemerintah terkait prosedur 

atau mekanisme saksi partai atau saksi calon dalam partai politik di pemilu legislatif. 

 

B. KERANGKA TEORI 

Teori Kelembagaan 

Pendekatan institusionalisme lama lebih membahas tentang lembaga-lembaga 

kenegaraan (aparatur Negara) seperti apa adanya secara statis. Sedangkan 

Institusionalisme Baru melihat institusi Negara sebagai hal yang dapat diperbaiki 

kearah suatu tujuan tertentu, misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. 

Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh adanya pendekatan behavioralism yang 

melihat politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau 

massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. 

Dengan demikian kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk 

kebijakan publik dikesampingkan.8 

                                                           
7 Kompas.com diakses 19/7/2017 
8 Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.96 
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Pendekatan institusionalisme baru menjelaskan mengenai bagaimana 

organisasi insitusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran, bagaimana peran dan 

institusi berinteraksi. Inti dari institusi politik adalah (aturan main). Yang menjadi 

masalah ialah aturan yang mana dan bagaimana sifatnya, formal seperti perundang-

undangan atau informal seperti kebiasaan, norma social atau norma kebudayaan. 

Institusi tidak hanya merupakan refleksi dari kekuatan social. Institusi seperti 

pemerintah, parlemen, partai politik dan birokrasi mempunyai kekuatan sendiri, dan 

para aktor harus menyesuaikan diri padanya. Dapat dikatakan bahwa suatu institusi 

adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang 

telah diterima sebagai standart. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson institusi 

mencakup struktur fisik, struktur demografis, perkembangan historis, jaringan pribadi 

dan struktur sementara yaitu keputusan-keputusan sementara. Institusi adalah 

peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya 

mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan 

bersama.9 

Institusi-institusi memengaruhi dan menentukan cara para aktor untuk berusaha 

mencapai tujuannya. Institusi menentukan siapa aktor yang sah, jumlah aktor dan siapa 

menetukan tindakan. Institusi memberi stabilitas, sebab tidak dapat diubah begitu saja. 

Institusi mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin 

mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak 

dapat diramalkan. Disadari bahwa Negara memiliki otonomi sendiri dan dapat 

mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa krisis. Ia tidak hanya menerima 

input dari lingkungan, tetapi atas dasar itu membuat keputusan-keputusan dan 

kebijakan yang otoratif. Selain itu, institusi juga turut menentukan bentuk dan sifat dari 

perilaku para aktor.   

 

 

                                                           
9 Ibid. hal.96-97 
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C. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

untuk menjelaskan permasalahan dalam kajian ini. Data kami dapat dari hasil 

perolehan pemilu legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. Kami juga menggunakan data 

sekunder dari beberapa literatur seperti wawancara, riset terdahulu, dokumen partai, 

naskah kuno, buku, dan jurnal untuk membahas kajian ini. Data yang dikumpulkan dari 

studi ini, antara lain : 1) data jumlah saksi yang terlibat pada pemilu legislatif Kota 

Surabaya Tahun 2014; 2) data proses rekruitmen saksi pada partai PDI-P;  3) data 

pembiayaan saksi calon dalam pemilu legislatif untuk dapil Kenjeran;  4) data AD-

ART Partai PDI-P. 

 

D. HASIL TEMUAN 

1. Keuangan Partai 

 Pada dasarnya partai politik merupakan sebuah kendaraan seseorang 

untuk dapat mencalonkan pada pemilihan umum baik itu legislatif maupun 

pemilihan umum eksekutif. Di Indonesia, dana yang disumbangkan untuk partai-

partai lokal pun mencapai angka yang cukup besar. Undang-undang No 2/2011 

tentang Partai Politik, pada umumnya mengatur tiga sumber hal dana partai. Yaitu 

iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan APBN/APBD.10  

 Sumbangan yang sah menurut hukum ini ada yang berasal dari internal 

partai yang kemudian diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai.11 

Sedangkan untuk dana dari APBN dan APBD, pada pemilu 2014 lalu diberikan 

kepada semua partai politik yang meraih suara dalam pemilu. Formulasi pendanaan 

partai politik oleh negara telah berulang kali berubah, dan untuk 2014-2019 

terdapat temuan kajian bahwa perlunya kenaikan ban 

 tuan pendanaan dari negara secara signifikan.  

 Belakangan ini, nominal sumbangan yang diberikan kepada partai yang 

meraih kursi DPR/DPRD. Nominal yang diberikan telah mengalami perubahan. 

                                                           
10 Harun Husein, 2014, Pemilu Indonesia, Perludem:Jakarta. Hal. 91 
11 Ibid 



8 
 

Subsidi yang diberikan pada pemilihan umum 1999 lalu mencapai Rp 108 untuk 

tiap suara namun, untuk tingkat pusat saat ini APBN mematok subsidi Rp 1.000 

untuk tiap suara yang diraih partai.12 Perubahan subsidi tersebut diharapkan dapat 

memaksimalkan kerja partai di Indonesia.  

A. Pengeluaran Dana Partai 

 Dalam meningkatkan efektifitas partai politik, seringkali partai 

melakukan kegiatan untuk menunjang kemampuan politik anggota. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Pak Aziz (anggota PAC PDIP) bahwa,  

PDIP itu sering melakukan kegiatan-kegiatan politik di luar 

kota, misalnya pendidikan politik bagi anggota atau 

kegiatan rakernas. Untuk dana pada umumnya di tarik pada 

anggota legislatif yang bernaung di Partai Politik. Selain itu 

anggota legislatif dituntut untuk menuruti kemauan partai, 

karena mereka di bimbing sebagai perwakilan partai di 

parlemen.13 

 

 Berbeda dengan pendapat yang di sampaikan oleh Pak untung (wakil 

ketua DPC PDIP) mengatakan bahwa : 

 

Partai untuk PDIP tidak pernah menarik sumbangan dari 

anggota legsilatif untuk kegiatan-kegiatan internal. Namun, 

setiap anggota legislatif yang diusung oleh partai PDIP 

diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada partai 

sebesar dua juta setiap bulannya.  

 

 Hal yang sependapat juga telah disampaikan oleh Pak Eka (anggota 

DPC PDIP) bahwa:  

 

                                                           
12 Kompas.com, diakses tanggal 29 Juli 2017 
13 Wawancara anggota PAC dapil kenjeran, tanggal 22 Juli 2017 
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Semua kegaiatan yang ada di internal partai berasal dari 

sumbangan APBN, sehingga ya sudah tidak minta ke 

anggota legislatif .14 

 

 Jika dianalisis subsidi APBN/APBD kepada partai yang mendapatkan 

kursi di DPR pada dasarnya diatur dalam permen nomor 6 tahun  2017.15 Pada 

pasal 13 menunjukkan bahwa 60% dana sumbangan negara memang telah 

dianggarkan untuk kegiatan pendidikan politik masing-masing partai.  

 Beberapa rincian subsidi APBN yakni 1) digunakan untuk persiapan 

dan pelaksanaan pemilu; 2) digunakan untuk pendidikan kaderisasi partai 

politik; 3) digunakan untuk melaksanakan program partai politik; 4) menekan 

angka korupsi pada partai politik. Namun jika berbicara persiapan pemilu, 

partai PDIP memiliki program gotong royong, dimana setiap calon legislatif 

memberikan sumbangan kepada partai politik untuk pelaksanaan pemilihan 

umum sepertihalnya yang telah diungkapkan oleh Pak untung. Hal ini 

menunjukkan adanya kejanggalan terkait sumber dana partai serta kegunaan 

dana partai. 

 Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ade mengatakan bantuan 

sosial yang diberikan kepada partai merupakan salah satu pos saja yang jadi 

bancakan partai. Masih ada pos lain yang menjadi arena perburuan rente partai, 

yang antara lain digunakan sebagai sumber partai.16 Ketidakjelasan sumber 

dana itulah yang diduga membuat partai politik tidak berani transparan 

menyampaikan laporan kepada publik. Bahkan sejumlah lembaga swadaya 

masyarakat seperti ICW dan perludem, sudah mengejar dokumen sumber 

pendanaan partai, namun hasilnya nyaris nihil. Hal yang sama juga 

                                                           
14 Wawancara dengan Pak Eko, tanggal 22 Juli 2017 
15 Telah disebutkan pada pasal 13 ayat 3 point (e) bahwa “rencana penggunaan dana bantuan keuangan 

partai politik dengan mencamtumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima 

untuk pendidikan politik” 
16 Pendapat Ade Irawan koordinator ICW yang menyampaikan pendapatnya pada penulis perludem awal 

januari 2012. Hal tersebut berawal dari adanya Kasus Banten yakni pesta dana tong babi yang sempat 

menarik perhatian dalam Pilkada Banten. Terdapat di buku Perludem karya Harun Husein. 
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diungkapkan oleh Pak Eka, bahwa rincian anggaran internal partai merupakan 

rahasia partai jadi untuk itu tidak dapat disebarluaskan karena menyangkut 

seluk beluk partai itu sendiri. 17 

 Dugaan yang muncul dari hal di atas adalah bisa saja partai politik 

tidak menggunakan anggaran yang semestinya sehingga transparansi keuangan 

partai terhadap publik adalah suatu hal yang mustahil. Bahkan pihak 

pemerintah pun tidak mendapatkan konfirmasi dari laporan anggaran 

pengeluaran dari setiap partai. Hal ini menjadi bahan pertanyaan di publik 

hingga saat ini terkait bagaimana sebenarnya perputaran keuangan partai.  

 Berdasarkan AD-ART partai tercantum bahwa harta kekayaan partai 

diperoleh dari 1) Uang pangkal dan iuran anggota partai; 2) sumbangan yang 

tidak mengikat; 3) hibah; 4) hibah negara; 5) pendapatan lain yang sah.18 

 

2. Saksi sebagai Kunci dalam Pemilu Legislatif 

  Salah satu elemen terpeting dalam adanya penyelenggaraan pemilihan 

umum adalah keberadaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Pada dasar nya 

kehadiran saksi dianggap dapat mengurangi kecurangan Pemilu. Namun, tidak 

semua partai politik peserta pemilu dapat merekrut saksi secara maksimal dengan 

alasan finansial.  

  Saksi pada dasarnya bertugas sebagai pengawas jalannya pemilihan 

umum di setiap tempat pemungutan suara. Dalam hal ini terdapat dua jenis saksi 

yakni saksi luar dan saksi dalam. Prosedurnya, setiap partai politik pasti menaruh 

perwakilan saksi di setiap tempat pemungutan suara. Ditelesuri dari hasil 

wawancara dengan anggota kader PDIP, selayaknya proses pembiayaan saksi 

partai yang bertugas mengawasi pemilu berasal dari anggaran partai. Dari hasil 

wawancara dengan narasumber, honor untuk saksi pada partai PDIP sebesar ±Rp 

100 ribu per orang.  

                                                           
17 Wawancara 22 juli 2017, dengan Pak Eka Kader DPC PDIP 
18 Bab VIII Keuangan dan Pebendaharaan Partai pasal 89, AD-ART partai PDI-P  
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  Pada dapil Kenjeran terdiri dari 192 TPS dalam pemilihan umum 

legislatif 2014, PDIP menempatkan satu saksi dalam dan saksi luar di setiap tempat 

pemungutan suara. Sehingga jika dinominalkan biaya untuk saksi di dapil Kenjeran 

sebesar Rp 19.200.000. Beberapa anggota PAC partai PDIP mengemukakan bahwa 

anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran saksi juga berasal dari iuran calon 

legislatif yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Namun di sisi lain kader DPC 

PDIP mengemukakan bahwa anggaran untuk pembiayaan saksi berasal dari dana 

partai itu sendiri. Hal ini menimbulkan kejanggalan terkait rincian pengeluaran 

anggaran partai. 

  Terkait saksi luar partai, adalah berasal dari pasangan calon yang 

hendak mengamankan suaranya. Akan tetapi tidak semua pasangan calon mampu 

membawa saksi sendiri karena keterbatasan finansial akibat pengeluaran yang 

banyak saat kampanye pemilu. Beberapa wacana menganggap bahwa adanya saksi 

dapat mengakibatkan pembengkakan biaya sehingga dapat memberatkan finansial 

partai. Namun, bagi partai politik perwakilan bawaslu sebagai control suara pun 

tidak mencukupi, karena dikhawatirkan bawaslu memihak pada beberapa partai 

tertentu sehingga partai wajib memiliki saksi sendiri.  

  Selain itu fungsi keberadaan saksi juga sebagai menggiring suara 

masyarakat yang tidak mencoblos. Hal ini disebabkan Karena masyarakat pada 

umumnya, terutama di daerah kenjeran suara masyarakat sering tidak 

teraspirasikan, ungkap kader DPC PDIP bapak Untung. Menurutnya, jika 

pemilihan legislatif ataupun sejenisnya pengawasan tempat pemungutan suara 

diserahkan sepenuhnya kepada bawaslu maka negara ini akan rusak karena pasti 

akan terjadi suap menyuap partai ke bawaslu. Oleh karena itu keberadaan saksi 

sangat penting sekali. Apalagi jika biaya saksi dibiayai oleh negara, mungkin partai 

akan lebih ringan. “partai mana mbak yang menolak kalo saksi dibiayai negara? 

Ya tidak?”, pungkasnya.19  

                                                           
19 Wawancara tanggal 22 Juli 2017 dengan Pak Untung, Kader DPC PDIP 
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  Dalam proses rekrutmen saksi pada saat pemilihan umum, pada 

dasarnya calon legislatif tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat saksi, 

karena saksi merupakan tanggung jawab partai. Anggota saksi tidak semua berasal 

dari kader PDIP, akan tetapi beberapa saksi adalah orang luar partai yang mendapat 

mandat dari partai untuk mengawasi suara partai. Adapun beberapa pelatihan yang 

diberikan kepada saksi yang diadakan pada saat menjelang pemilu.  

  Sepertihalnya yang dikemukakan Pak Eka, anggota DPC PDIP bahwa 

data saksi untuk partai PDIP sama seperti pemilihan umum sebelum-sebelumnya. 

Hanya saja mungkin ada pembaharuan identitas dari saksi yang dipilih tersebut. 

Artinya, untuk partai PDIP tidak setiap ada pemilihan umum melakukan rekrutmen 

saksi, Karena partai sudah mempunyai saksi tetap untuk melakukan kontrol 

pengawasan tempat pemungutan suara. 

  

3. Keberpihakan Saksi pada Partai 

 UU No 32 tahun 2014 menyatakan bahwa urusan wajib yang harus 

dijalankan oleh pemerintah daerah adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan 

hak dan pelayanan dasar warga negara. Masyarakat sekarang dilihat sebagai 

pelanggan penerima layanan yang harus mendapatkan standar minimal layanan dan 

seluruh hak-haknya. Maka dalam hal ini, masyarakat cukup berkepentingan sebagai 

pengawas untuk memastikan perolehan haknya.20 

 Oleh karena itu dalam pemilihan umum legislatif, tidak semua saksi 

berasal dari kader partai itu sendiri. Masyarakat non partai juga memiliki 

kesempatan untuk bertugas membantu partai dalam mengkondisikan suara rakyat. 

Namun, yang menjadi pertanyaan apakah saksi benar-benar memihak pada partai 

tersebut? Benarkah saksi melakukan tugasnya sesuai dengan harapan partai?. 

 Hal ini senada dengan apa yang dungkapkan oleh pak Untung, anggota 

kader DPC PDIP bahwa tidak menutup kemungkinan di beberapa kasus dapil 

Surabaya termasuk di dalamnya kenjeran, saksi tidak menjalankan tugas 

                                                           
20 Lihat banyak di Ade Cahyat dan Sigit Wibowo, 2005, Masyarakat mengawasi pembangunan daerah, 
Governance brief nomor 23, CIFOR desember 2005 
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sepenuhnya. Artinya kehadiran saksi hanya sebagai formalitas di tempat 

pemungutan suara saja, tanpa benar-benar mengawasai suara partai.  

 Hal ini terkadang disebabkan karena, pengetahuan saksi yang kurang 

akan politik atau bisa jadi suasana yang membosankan di tempat pemungutan suara 

sehingga saksi tidak benar-benar mengawasi suara partai. Beberapa kasus yang 

terjadi adalah saksi bekerja karena ada dana finansial dari partai seperti yang 

disampaikan Ali dan Nasrul yakni; 

 

“yang penting datang saja ke tempat pemungutan suara, 

kemudian mendapatkan uang. Begitu saja kok repot, tidak usah 

diambil pusing, yang penting kita hadir di tempat pemungutan 

suara kemudian kita absen saksi dari partai PDIP, persoalan 

menjaga suara partai atau suara perseorangan caleg itu melihat 

kondisi yang ada selanjutnya, yang terpenting mendapatkan 

honor dulu”.21 

 

 Kondisi yang seperti ini pada dasarnya dapat merugikan partai itu 

sendiri. Apalagi dana yang dikeluarkan partai untuk pembiayaan saksi juga 

tergolong cukup besar jika diakumulasikan di setiap dapil. Ada pula dalam tempat 

pemungutan suara saksi dibertugaskan hanya mengawasi beberapa nama caleg 

yang memiliki suara terbesar. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh narasumber 

saksi, Bapak Suroso (49 tahun) dan Ibu Yono (45 tahun) yakni,.. 

 

“memang kami dibiayai oleh partai untuk mengawasi 

berjalannya pemilihan umum dan mengamankan suara partai 

yang membiayai kami, tetapi ada oknum-oknum yang menyuruh 

kami untuk mengawasi hanya beberapa atau bahkan hanya 

                                                           
21 Wawancara tanggal 23 Juli 2017, dengan saksi partai PDIP pada waktu pemilihan umum legislatif 

2014 
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mengawasi satu nama calon legislatif saja agar suaranya aman 

tanpa ada manipulasi”.22 

 

 Sebagai seorang pembantu partai, peran saksi hanyalah menuruti apa 

yang dikatakan oleh partai politik itu sendiri. Padahal dalam prosedurnya, saksi 

partai yakni bertugas mengawasi suara partai. Artinya saksi wajib mengawasi suara 

yang masuk pada semua calon legislatif yang diusung atas nama partai, dalam hal 

ini adalah partai PDIP.  

 Pernyataan saksi tersebut di atas, dibantahkan oleh kader DPC PDIP 

bapak Eko, bahwa partai tidak pernah memberi mandat pada saksi untuk hanya 

mengawasi beberapa calon legislatif saja. Saksi yang bertugas sebelumnya sudah 

diberikan pelatihan dan arahan untuk persiapan pengawasan di tempat pemunutan 

suara.23 

 Jika hal yang seperti itu terjadi, maka jelas ada oknum-oknum tertentu 

yang sengaja memberikan suap pada saksi. Perihal yang seperti ini yang ditakutkan 

terjadi di beberapa tempat pemungutan suara oleh ketua DPC PDIP karena dapat 

berdampak pada masalah internal partai, ungkapnya. Pasalnya pihak partai politik 

sendiri telah menetapkan jumlah saksi pada setiap tempat pemungutan suara yakni 

satu orang untuk satu tempat pemungutan suara.  

 Kebijakan ini juga atas persetujuan dengan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Surabaya, pungkas pak Untung.24 Namun, jika calon legislatif ingin 

membawa saksi sendiri, maka saksi tersebut mengawasi suara calon di luar tempat 

pemungutan suara yang kemudian disebut dengan “saksi luar”. Mekanismenya, 

calon legislatif yang akan mendaftarkan diri jauh hari harus menyetorkan data saksi 

luar yang akan dibertugaskan jika ada.  

 

 

                                                           
22 Wawancara tanggal 23 juli 2017, dengan saksi partai PDIP pada waktu pemilihan legislatif tahun 2014 
23 Wawancara dengan Pak Eko, bagian secretariat anggota DPC PDIP, 22 Juli 2017 
24 Wawancara dengan Pak Untung, anggota DPC PDIP, 22 Juli 2017 
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E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Kesimpulan 

  Transparansi keuangan partai politik pada dasarnya sangat diperlukan bagi 

masyarakat, namun padan nyatanya hal ini sulit sekali dilakukan oleh setiap partai politik. Hal 

ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa anggaran partai adalah permasalahan 

internal partai sehingga tidak semua orang tahu. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada 

kejujuran dan keterbukaan partai politik. 

  Hal yang sama juga terjadi pada pengeluaran pendanaan partai dalam pembiayaan 

saksi pada pemilihan umum. pasalnya dana APBN telah dirincikan untuk pengeluaran 

pembiayaan saksi dan pelatihan-pelatihan bagi saksi. Namun, pada nyatanya partai politik 

masih tetap memakai iuran anggota legislatif untuk pembiayaan saksi. Hal ini menyebakan 

biaya yang membengkak dari calon legislatif itu sendiri. Yang kemudian calon legislatif 

kebanyakan melakukan korupsi untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran saat pemilu. Serta 

begitu banyaknya iuran-iuran yang diminta oleh partai. bahkan sebelumnya calon legislatif 

sudah di deskrit bahwa ia adalah perwakilan partai di legislatif, sehingga harus menuruti apa 

saja kemauan dari partai tersebut. 

 

Rekomendasi 

1. Terkait pembiayaan parpol saat ini memang masih dilematis. Bantuan dana dari 

negara sebenarnya tidak seberapa namun pertanggungjawabannya besar 

terhadap negara. Meski demikian, partai masih kekurangan dana untuk 

membiayai seluruh aktivitas partai, terutama partai-partai kecil. Untuk itu, 

dalam rangka meningkatkan sumber keuangan partai yang berguna untuk 

menunjang kegiatan partai, maka seharusnya partai memiliki badan usaha yang 

dapat menjadi sumber pemasukan bagi partai.badan usaha milik partai ini pada 

akhirnya diharapkan dapat menjadi penyokong keuangan partai, disamping 

subsidi yang diberikan oleh Negara. Badan usaha milik partai tersebut juga 

merupakan upaya kemandirian partai politik untuk menghindari praktik korupsi 

dan penyalahgunaan uang negara. Dengan pengelolaan yang dilakukan secara 

profesional, hal ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi partai politik untuk 
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melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai serta mampu 

menciptakan pemilu yang lebih efesien dan lebih demokratis.  

2. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan saksi, perlu adanya komitmen dari 

partai untuk melakukan rekrutmen terhadap saksi secara benar. Partai juga 

harus mampu mengoptimalkan kinerja daripada saksi melalui pelatihan-

pelatihan yang diberikan kepada saksi. Hal yang paling utama yang harus 

menjadi penilaian dalam proses rekrutmen saksi adalah netralitas daripada saksi 

itu sendiri (dalam hal ini saksi pada Pemilu Legislatif) yang bertujuan untuk 

menghindari konflik antar caleg yang ada dalam internal partai sehingga tidak 

ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, partai juga memiliki aturan terkait 

sanksi bagi saksi partai politik yang nantinya melakukan penyelewengan. 
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