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Kata Pengantar
Di sepanjang perjalanan karir, saya telah banyak menyaksikan dampak buruk
uang di dalam politik dan pemerintahan. Telah begitu banyak bukti bahwa
korupsi dan donasi yang tidak diregulasi akan mempengaruhi integritas
politik dan pemilu. Di beberapa negara, uang hasil tindak kejahatan
sering dikucurkan ke dalam arena politik untuk mengontrol pejabat dan
institusi publik. Fenomena semacam ini membuat banyak orang kehilangan
kepercayaan terhadap para politisi dan proses demokrasi. Contohnya,
sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan dua pertiga rakyat
Amerika kurang percaya terhadap pemerintahnya sendiri karena pengaruh
donatur-donatur besar.1
Kebutuhan untuk mengatur keuangan politik yang tak terkendali, tak
terbuka, dan buram diidentifikasi oleh Global Commission on Election,
Democracy, and Security2 sebagai sebuah tantangan mempertahankan
integritas pemilu di negara-negara berkembang maupun negara maju. Komisi
Global berpendapat bahwa keuangan politik yang diregulasi dengan buruk
dapat menghasilkan ketidaksetaraan politik dan menurunnya kepercayaan
publik terhadap pemilu. Dan tentu saja, kegagalan peraturan keuangan
politik akan menghilangkan jiwa demokrasi dan karakternya yang unik.
Masyarakat di seluruh dunia ingin partai politik dan pemerintah
merepresentasikan pandangan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sayangnya,
seringkali partai politik hanya memprioritaskan kebutuhan pemberi dana
yang paling besar. Jika perusahaan atau individu kaya raya dapat membeli
pengaruh melalui suara para politisi, maka masyarakat kebanyakan akan
kehilangan kepercayaan dan termarjinalisasi dari proses politik. Semua ini
berujung pada rendahnya partisipasi publik dan mengasingkan mereka dari
politik.
Meski pendanaan untuk kampanye dan partai politik memegang peranan
penting di dalam berfungsinya demokrasi, uang yang tidak teregulasi akan
membuat medan demokrasi menjadi tidak rata. Tingginya tingkat belanja
kampanye akan melahirkan persepsi bahwa orang-orang kaya mampu
membeli pengaruh dan mengancam kesetaraan politik. Penyalahgunaan
1

 rennan Center for Justice Research sebagaimana dirujuk pada laporan Global Commission on
B
Democracy, Election and Security (2012, hlmn. 34)
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 lobal Commission on Democracy, Election and Security merupakan inisiatif gabungan antara Kofi
G
Annan Foundation dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
IDEA). Laporan yang disusun oleh organisasi ini, berjudul Deepening Democracy: A Strategy for
Improving the Integrity of Election Worldwide, dapat diunduh pada http://www.global-commission.org/
report
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uang negara oleh partai berkuasa juga masih menjadi masalah akut di banyak
negara. Ketidakrataan medan politik ini pada akhirnya akan mempengaruhi
partisipasi masyarakat di dalam proses politik yang demokratis.
Beberapa tahun belakangan kita menyaksikan meningkatnya penetrasi uang
hasil kejahatan transnasional yang dikucurkan ke dalam arena politik. Di
Amerika Selatan, Afrika Barat, serta di beberapa belahan dunia yang lain,
regulasi yang buruk dan kurangnya transparansi telah membuat pelaku
kejahatan terorganisir mampu membeli pengaruh para pejabat terpilih melalui
pemberian dana kampanye. Fenomena ini tidak saja merusak demokrasi, good
governance, dan penegakan hukum, tetapi juga membawa dampak negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Oleh sebab itu muncul sebuah kebutuhan mendesak untuk membentuk
peraturan keuangan politik yang lebih baik. Pemerintah di manapun harus
mengatur donasi dan pembelanjaan politik secara lebih efektif. Untuk itu
dibutuhkan transparansi dan keterbukaan informasi terkait donatur, disertai
hukuman yang setimpal bagi para pelanggar. Mekanisme pengawasan dan
penegakan hukum juga memegang peran yang krusial.
Buku yang diterbitkan International IDEA ini hadir di saat yang sangat tepat
dan akan memberikan kontribusi penting bagi demokrasi. Buku ini disusun
berdasarkan terbitan-terbitan IDEA sebelumnya dan akan memberikan
pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi peraturan keuangan politik
terkini. Buku ini juga akan memberikan saran-saran serta rujukan bagi
upaya reformasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan berbagi
praktik-praktik global di bidang keuangan politik, buku ini merupakan
sebuah langkah penting dalam menjaga integritas pemilu dan politik yang
demokratis.
Kofi A. Annan

Ketua Global Commission on Elections,
Democracy and Security
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Pendahuluan
Demokrasi adalah sebuah sistem di mana pemerintahan dikontrol oleh
rakyat, di mana rakyat harus dipandang setara agar kontrol tersebut dapat
berjalan. Sayangnya, akses yang tidak setara menuju keuangan politik
membuat arena demokrasi menjadi tidak setara. Pertumbuhan pesat belanja
kampanye politik semakin mempertajam masalah tersebut. Besarnya jumlah
uang yang kucurkan ke dalam arena politik membuat pihak-pihak yang
tidak memiliki akses terhadap pendanaan tersebut tidak dapat bersaing pada
level yang sama dengan pihak lainnya.
Tidak perlu diragukan lagi bahwa partai politik membutuhkan dana agar
dapat berfungsi dengan baik dalam proses politik. Namun pada saat yang
bersamaan, uang juga merupakan salah satu ancaman besar bagi demokrasi.
Ancaman ini terang-benderang di berbagai belahan dunia – mulai dari
perusahaan raksasa yang memberikan donasi kampanye di Amerika Serikat,
uang narkotika yang menyesap masuk ke dalam sistem politik Amerika Latin,
hingga skandal korupsi yang merebak di Asia dan Eropa. Bukti-bukti yang
ada semakin menunjukkan bahwa orang-orang di seluruh dunia memiliki
persepsi para politisi lebih peduli soal uang daripada kepentingan masyarakat.
Menyadari banyaknya tantangan soal uang di dalam politik dan terdapatnya
jurang dalam pengetahuan komparatif, International IDEA telah fokus
mempelajari topik tersebut selama lebih dari satu dekade dan melakukan
berbagai macam aktivitas, di antaranya menstimulasi debat nasional terkait
reformasi birokrasi, membangun kapasitas institusional, dan menyebarkan
pengetahuan komparatif secara global. Buku ini disusun berdasarkan
buku pegangan Funding of Political Parties and Election Campaigns yang
diterbitkan International IDEA pada tahun 2003. Dengan menghadirkan
ikhtisar mengenai keuangan politik di seluruh dunia, buku ini bertujuan
untuk mengawali perdebatan dan menstimulasi tindakan yang dapat
mengembangkan peran uang dalam politik.
Terdapat berbagai macam permasalahan terkait uang di dalam politik:
skandal finansial, penyalahgunaan dana publik, pendanaan partai politik
melalui uang hasil tindak kriminal, hingga donasi korporasi besar kepada
politisi untuk meminta hak khusus (privilage).
Kandidat perempuan utamanya adalah pihak yang paling dirugikan dari
kurangnya akses terhadap dana kampanye. Di banyak negara, alokasi dana
publik yang tidak adil membuat arena politik cenderung memenangkan
pihak yang telah berkuasa. Ketidakadilan semacam ini terutama sering
terjadi di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet dan Afrika.
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Adalah sebuah rahasia umum bahwa uang di dalam arena politik beredar di
bawah meja dan melalui akses-akses yang “gelap”. Jumlah pasti dan asal-usul
keuangan politik seringkali tidak bisa dilacak. Ketidakterbukaan ini membuka
celah bagi bisnis-bisnis besar untuk menyalahgunakan kekayaan mereka untuk
membeli pengaruh. Perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia umumnya
memiliki persepsi bahwa donasi politik adalah investasi, termasuk di Amerika
Serikat dan Eropa di mana usia demokrasinya paling matang. Masuknya danadana yang dilarang hukum di arena politik menunjukkan hadirnya ancaman
bagi demokrasi dan institusi-institusinya. Hal ini terutama sering terjadi di
Amerika Latin di mana uang hasil bisnis narkoba menginfiltrasi kehidupan
politik dan pemilu.
Di berbagai belahan dunia sebetulnya sudah ada kekhawatiran bahwa
banyaknya uang yang beredar di arena politik akan menenggelamkan suara
rakyat kecil. Indikator demokrasi yang sehat adalah tingginya keterlibatan
semua anggota masyarakat. Dan agar demokrasi dapat berkelanjutan,
dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partai politik inklusif yang
dapat benar-benar menyalurkan aspirasi konstituennya.
Segala bentuk upaya menjawab tantangan tersebut melalui penegakan
hukum dan regulasi seringkali terhambat oleh lemahnya kehendak politik,
serta buruknya perencanaan dan desain peraturan yang akan dibuat.
Buku ini ingin membahas persoalan-persoalan di atas melalui analisis regulasi
di seluruh dunia dengan menyediakan panduan bagi upaya reformasi.
Bab-bab di dalam buku ini dibagi berdasarkan wilayah; di mana masingmasing bab akan memberikan penilaian terhadap kondisi terkini dari
regulasi-regulasi yang terdapat di wilayah yang dibahas, serta memberikan
rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat di
dalamnya. Pembagian berdasarkan wilayah geografis ini dapat menunjukkan
tren dan pola yang terjadi secara global, serta dapat memberikan wawasan
kontekstual. Sebuah bab tambahan secara khusus membahas persoalan
gender, memaparkan realitas bahwa perempuan masih menjadi salah satu
pihak yang kurang terepresentasi di dalam demokrasi di seluruh dunia, dan
bahwa peranan uang di dalam politik semakin memperparah kondisi tersebut.
Walaupun konteks memiliki signifikansi penting di setiap pembahasan
mengenai keuangan politik, buku ini berhasil mengidentifikasi beberapa
poin dan rekomendasi umum.
Dasar yang penting bagi penyusunan buku ini adalah Basis data IDEA
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tentang Keuangan Politik1 yang telah melalui revisi besar pada tahun 2012.
Kami berharap Basis Data tersebut, yang telah menjadi sumber utama dan
paling lengkap tentang peraturan keuangan politik di seluruh dunia, bersama
dengan buku pedoman ini dapat menjadi alat yang akan berguna bagi para
pelaku dan pemangku kepentingan yang berada pada posisi melakukan
reformasi yang akan menjawab berbagai tantangan terkait uang dalam
politik.
Yves Leterme

Sekretaris Umum, International IDEA

1

Lihat http://www.idea.int/political-finance
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Pengantar Keuangan Politik
Magnus Ohman

Mengapa Keuangan Politik Penting?
Beberapa dekade terakhir, terjadi transformasi retorika politik di seluruh
dunia. Hanya sejumlah kecil pemerintahan yang mengaku berideologi selain
demokrasi. Pemilu yang menghadirkan konstestasi di antara partai-partai
politik telah menjadi metode yang lazim dalam memilih kepemimpinan
politik. Di dalam proses tersebut, partai politik membutuhkan dana
untuk menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen
mereka. Kampanye pemilu yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam diskursus demokrasi. Oleh
sebab itu keuangan politik 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. Dan tentu saja, penyediaan akses terhadap keuangan
politik yang tanpa pamrih menjadi krusial terhadap kualitas pemilu dan
demokrasi, yakni meyakinkan masyarakat bahwa politik dan aktor-aktornya
adalah pihak yang dapat dipercaya.1
Sayangnya, proses kerja sistem politik di balik permukaan seringkali jauh dari
nilai-nilai ideal inklusivitas dan kesetaraan yang menjadi basis demokrasi itu
sendiri. Contoh ekstrim, pemilu seringkali hanya menjadi ajang formalitas
yang tidak menyediakan opsi yang signifikan bagi para pemilih. Salah satu
faktor penting yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu di berbagai
negara semakin jauh dari nilai-nilai ideal demokrasi adalah pengaruh
uang. Meskipun memiliki peran penting di dalam demokrasi, uang juga
dapat menjadi alat yang digunakan untuk mempengaruhi proses politik
dengan cara membeli suara dan kebijakan. Contohnya: praktik suap

1

Global Commission on Election, Democracy, and Security 2012, hlmn. 33.
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terhadap pejabat. Banyak kasus di mana kepentingan asing dan kelompok
kriminal menggunakan kekayaan untuk memanipulasi proses politik demi
kepentingan masing-masing, dan partai yang berkuasa menyalahgunakan
uang negara untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diraih.
Aliran dana yang mengucur deras di dalam tubuh politik dapat mengancam
nilai-nilai kunci demokrasi. Politikus dapat menjadi tidak responsif dan tidak
lagi bertanggung jawab terhadap pemilihnya jika terlalu memprioritaskan
pendonor kampanye. Prinsip kesetaraan di dalam kompetisi pemilu juga
akan rusak jika faktor penentu kemenangan hanyalah besar/kecilnya modal
ekonomi. Keengganan beberapa pihak untuk mengungkapkan seberapa
besar uang yang mereka gelontorkan ke dalam arena politik juga dapat
memperlemah prinsip transparansi. Banyak orang di seluruh dunia juga
telah menyadari bahwa pemilu yang terselenggara dengan baik tidak akan
menghasilkan apa-apa jika hasil akhirnya ditentukan oleh lembaran uang
daripada lembaran kertas suara.
Keuangan politik yang terbuka dan transparan berperan penting dalam
pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain
itu, transparansi dana juga dapat menyamaratakan medan kontestasi,
mengungkap pengaruh-pengaruh eksternal, menghambat infiltrasi uang yang
dilarang hukum, dan memaksa partai dan politisi untuk tunduk terhadap
regulasi. Pentingnya peran transparansi ini juga telah disadari penuh oleh
United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang menyatakan
bahwa negara-negara di dunia harus ‘mengambil langkah-langkah legislatif/
regulatif dan administratif untuk meningkatkan transparansi dana pejabatpejabat publik dan, jika memungkinkan, partai politik’.2
Secara umum, istilah keuangan politik merujuk pada semua uang yang
dilibatkan dalam proses politik. Meskipun banyak ruang lingkup politik
yang berhubungan dengan uang, buku ini tidak akan membahas semuanya.
Buku ini hanya akan fokus membahas subjek-subjek yang berkaitan dengan
proses elektoral demokrasi. Oleh sebab itu kami mendefinisikan keuangan
politik sebagai keuangan (baik yang sesuai hukum maupun melanggar
hukum) yang digunakan dalam aktivitas partai politik dan kampanye pemilu
(khususnya kampanye yang dilakukan oleh kandidat partai peserta pemilu,
tetapi mencakup juga kampanye yang dilakukan pihak ketiga).
Ada banyak tantangan yang harus dijawab berkaitan dengan keuangan
politik. Untuk itu, mayoritas negara-negara di dunia telah memiliki regulasi
yang berkaitan dengan keuangan politik. Sayangnya di banyak kasus, proses
penerapan dan eksekusi regulasi tersebut juga menjadi bagian tantangan
yang harus dijawab. Banyaknya permasalahan mulai dari infiltrasi uang yang
dilarang hukum hasil tindakan kriminal hingga tingginya ongkos politik

2

UNODC 2005, Pasal 7.3. UNCAC sendiri memiliki 170 negara anggota di awal 2014.
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Peraturan Keuangan Politik
Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mengelola
keuangan politik, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Meskipun
persoalan keuangan politik telah menjadi isu sejak berabad-abad yang lalu,
beberapa negara baru mulai serius menghadapi persoalan ini sejak beberapa
dekade terakhir. Basis Data International IDEA mengenai Keuangan
Politik (Basis Data Keuangan Politik) menunjukkan bahwa 180 negara
yang terdaftar menggunakan berbagai bentuk regulasi mengenai peranan
uang dalam politik,3 seperti melarang pendanaan dari pihak-pihak tertentu,
pembatasan belanja kampanye, dan mengatur penggunaan dana publik.
Regulasi semacam ini sekarang telah menjadi bagian integral dari transisi
politik: tidak sampai enam bulan sejak deklarasi kemerdekaan, pemerintah
Sudan Selatan mengesahkan Undang-Undang Partai Politik dengan berbagai
ketentuan keuangan politik yang diterima partai, sementara regulasi yang
sejenis juga telah disahkan oleh Dewan Transisi Nasional Libya kurang dari
lima bulan semenjak jatuhnya rejim Gaddafi.4
Tujuan dari pembentukan regulasi-regulasi tersebut adalah untuk
menghindari perilaku-perilaku tertentu sambil menciptakan transparansi
terkait bagaimana uang dikumpulkan dan dibelanjakan. Regulasi juga
dibutuhkan untuk menerapkan sanksi dan hukuman. Tingkat efektivitas
regulasi di masing-masing negara akan berbeda satu sama lain dan tidak
ada satu regulasi yang cocok diterapkan di mana pun. Isu-isu inilah yang
kemudian akan dibahas secara panjang lebar di berbagai bab di dalam buku
ini.
Basis data IDEA menyediakan akses gratis terhadap data 180 negara dan
lebih dari 7000 rujukan tentang regulasi yang digunakan negara-negara
tersebut. Sebagai pengenalan singkat, Tabel 1.1. menunjukkan tingkat
pengaturan keuangan politik di berbagai wilayah bisa sangat berbeda antara
3 Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik dapat diunduh pada http://www.idea.int/
political-finance
4 Undang-undang Partai Politik Sudan Selatan 2012 dan Undang-undang Pemilu Libya 2012.
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elektoral, semakin diperparah oleh buruknya desain regulasi dan lemahnya
penegakan hukum. Perilaku dan penyikapan internal partai politik terhadap
uang juga menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan di atas.
Kurangnya dukungan finansial yang berasal dari akar-rumput terhadap
partai, penyalahgunaan uang negara, lemahnya kehendak politik untuk
membuat perubahan, hingga desain regulasi, semuanya mempengaruhi
bagaimana partai politik menyikapi dan memperlakukan keuangan politik.
Analisis terhadap relasi antara keuangan politik dengan gender juga akan
mengungkapkan tantangan lanjutan, khususnya ketidaksetaraan akses
keuangan politik terhadap perempuan.

satu sama lain.5 Tabel tersebut juga menunjukkan kategorisasi (yang agak
kasar) berdasarkan kesamaan tingkat regulasi yang digunakan di setiap
wilayah. Tingginya tingkat regulasi tidak secara otomatis berarti regulasi
yang digunakan di wilayah tersebut lebih ketat, namun pembahasan wilayah
yang terdapat di dalam buku ini umumnya merefleksikan hasil yang terdapat
dalam tabel.

Global

Anglofonik

Eropa Barat

Eropa Timur,
Tengah, Tenggara,
dan Asia Tengah

Asia

Amerika

Afrika

Tingkat regulasi
di masing-masing
negara6

Tabel 1.1. Tingkat pengaturan keuangan politik per negara,
berdasarkan wilayah

Rendah

22%

11%

55%

0%

38%

17%

22%

Sedang

53%

28%

5%

28%

33%

33%

38%

Tinggi

24%

61%

40%

72%

29%

50%

40%

Catatan: Persentase merujuk pada besaran jawaban positif terhadap 26 pertanyaan benar/salah di Basis
Data International IDEA mengenai Keuangan Politik.6

Semakin tinggi tingkat regulasi juga tidak berarti pengelolaan keuangan
politik lebih transparan. Sebagaimana akan dibahas pada bab-bab
selanjutnya, tingginya tingkat regulasi tidak selalu cocok diterapkan di segala
situasi, tergantung konteks sosial politik dan target capaian regulasi dari
masing-masing negara. Perlu dicatat bahwa terdapat berbagai macam tingkat
pengaturan keuangan politik yang hanya cocok diterapkan di negara-negara
tertentu.

Penegakan Hukum
Sekedar peraturan formal tidak akan membawa dampak yang signifikan;
perlu ada upaya dari berbagai pihak yang berkepentingan agar peran uang di
dalam politik dapat dikelola dengan baik. Pihak-pihak ini harus menekankan
pentingnya implementasi regulasi.
Jumlah peraturan keuangan politik negara-negara di dunia telah tinggi.
Persoalan yang harus dibahas saat ini adalah bagaimana regulasi-regulasi
5

Penjumlahan persentase tidak mencapai 100 persen karena pembulatan.

6 T
 ingkatan ini dikalkulasi berdasarkan jawaban terhadap 26 pertanyaan benar/salah di dalam Basis Data
International IDEA mengenai Keuangan Politik. ‘Rendah’ berarti kurang dari 33 persen jawaban positif
(‘benar’), ‘Sedang’ berarti ada 33-66 persen jawaban positif, dan ‘Tinggi’ berarti lebih dari 66 persen
jawaban positif.
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Sebagaimana akan ditunjukkan di dalam pembahasan buku ini, banyak
partai politik dan kandidat pemilu yang kebal terhadap peraturan keuangan
politik, dan di beberapa kasus, regulasi beserta sanksinya justru digunakan
untuk menghukum pihak-pihak oposisi.
Oleh karena itulah penerapan sanksi dan hukuman tidak dapat menjadi
tujuan ideal bagi implementasi regulasi. Akan lebih efektif jika implementasi
regulasi dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan para pemangku
kepentingan dan mendorong mereka untuk patuh terhadap prinsip-prinsip
transparansi pendanaan.
Meskipun begitu, kegagalan untuk menghukum pelanggar regulasi pada
gilirannya akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem
pengawasan dan mendorong pihak kompetitor untuk mengabaikan peraturan
yang sama. Isu implementasi memang merupakan isu yang krusial, dan akan
dibahas lebih lanjut pada bab-bab regional.

Perilaku Keuangan Internal Partai
Bahkan jika peraturan keuangan politik dapat dikombinasikan dengan
mekanisme implementasi yang kuat, transparansi tidak akan serta-merta
terpenuhi tanpa kepatuhan dari aktor-aktor yang berkecimpung dalam arena
politik; kita semua paham: tidak ada demokrasi tanpa penghormatan kepada
penegakan hukum. Pengelolaan internal yang dilakukan partai politik
terhadap sumber daya yang mereka miliki merupakan fondasi dasar bagi
bangunan finansial sistem politik.
Oleh karena wakil partai jugalah yang pada akhirnya mendesain dan
mengesahkan regulasi, perilaku internal partai dalam mengelola dana akan
mempengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pemilu dan
politik, dan bagaimana regulasi pengelolaan keuangan politik didesain
dan diterapkan. Perilaku partai juga akan mempengaruhi kesetaraan akses
kaum perempuan terhadap keuangan politik. Singkatnya, pengelolaan dana
partai yang baik dan penuh tanggung jawab merupakan landasan utama isu
keuangan politik.
Pendapatan partai politik umumnya berasal dari donasi pihak ketiga,
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tersebut akan diterapkan. Institusi yang paling sering dibebankan tugas
menerapkan peraturan keuangan politik umumnya adalah penyelenggara
pemilu, meskipun institusi pemerintah seperti kementerian dan pengawas
keuangan juga kerap dibebankan tanggung jawab yang sama. Pengalaman
negara-negara di dunia menunjukkan bahwa tidak ada institusi spesifik yang
paling efektif menerapkan peraturan keuangan politik. Pengorganisasian dan
relasi institusi yang bersangkutan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
justru lebih krusial, sebagaimana akan dibahas pada bab berikut.

bantuan pemerintah, dan iuran anggota.7 Masing-masing sumber pendanaan
ini memiliki dampak finansial yang berbeda-beda sehingga membutuhkan
pendekatan yang berbeda pula terkait mekanisme akuisisi, kontrol, dan
pelaporan. Misalnya, donasi dari pihak ketiga membutuhkan kapasitas
penggalangan dana yang mumpuni, sedangkan iuran anggota membutuhkan
penciptaan organisasi-organisasi di tingkat akar-rumput yang dapat
meningkatkan keterlibatan masyarakat; dana yang berasal dari bantuan
pemerintah tidak membutuhkan upaya penggalangan dana. Mekanisme
kontrol membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda pula. Dana bantuan
pemerintah umumnya lebih mudah untuk dimonitor, karena diberikan dalam
jumlah besar. Iuran anggota memiliki potensi untuk disalahgunakan jika
tidak dikontrol dengan baik. Namun tantangan terbesar terkait kontrol dan
pengawasan terdapat pada pendanaan yang berasal dari donasi pihak ketiga,
terutama jika jumlahnya sangat besar. Di samping potensi disalahgunakan,
donasi pihak ketiga juga rawan disembunyikan anggota partai untuk
membiayai kampanye politik mereka masing-masing.
Bagaimana partai politik mengelola keuangan internal sangat bergantung pada
kapasitas partai dan kekuatan kehendak politik. Partai politik, khususnya di
negara demokrasi yang berusia muda, kerap kesulitan membangun mekanisme
keuangan yang transparan akibat minimnya kapasitas pengelolaan yang
profesional. Penggalangan dana yang beragam dan akuntansi yang kuat
membutuhkan organisasi profesional yang terlatih (dan seringkali mahal).
Mekanisme pengawasan internal yang mencakup akuntabilitas finansial masingmasing memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik
yang dibutuhkan oleh partai politik. Kenyataan di lapangan menunjukkan,
partai politik umumnya selalu kekurangan dana dan sumber daya manusia,
kerap mengandalkan tenaga sukarela dan antusiasme politik daripada tenaga
pengelolaan yang profesional. Partai politik juga rentan terpecah-belah jika
pendanaan hanya dikuasai oleh segelintir pihak, atau jika pendanaan hanya
berasal dari satu atau dua petinggi partai. Banyak kasus petinggi partai
mengabaikan transparansi keuangan jika ia melihat transparansi tersebut
sebagai ancaman bagi kekuasaannya di dalam partai.
Partai politik juga sering mengabaikan integritas politik hanya demi
oportunisme sempit dan rasa takut terhadap ancaman. Donatur besar
dan jaringan kriminal sering menyediakan iming-iming menggiurkan
atau ancaman bagi pemimpin partai yang ingin memenangkan pemilu.
Menghadapi dan mengatasi situasi-situasi semacam itu membutuhkan
integritas dan keberanian yang besar.
Tantangan-tantangan tersebut, dan sulitnya mengatasi itu semua, membuat
partai politik menjadi mata rantai terlemah dalam pembahasan mengenai
7 Sumber pendanaan yang lain – seperti aktivitas bisnis partai politik, dana pribadi pimpinan partai, atau
potongan gaji anggota partai yang menduduki jabatan publik–akan dibahas pada bab-bab per wilayah
di dalam buku ini.
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Tentang Buku Ini
Sepuluh tahun sejak peluncuran pertama buku panduan International IDEA
mengenai keuangan politik, buku ini akan memberikan sebuah analisis
terhadap kerangka kerja keuangan politik di seluruh dunia: perkembangan
dan perbaikan yang dialami, kekuatan dan kelemahan masing-masing
wilayah, dan rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan yang ada. Terkait regulasi formal, berbagai bab di
dalam buku ini akan berdasar pada Basis Data Keuangan Politik International
IDEA, kecuali bila disebutkan lain. Buku ini juga akan membandingkan
berbagai regulasi di tiap-tiap negara (sebagaimana yang tercantum di dalam
Basis Data) dengan kenyataan di lapangan: apakah regulasi-regulasi tersebut
berfungsi? Dan jika tidak, mengapa? Dampak kurangnya keuangan politik
bagi partai, kandidat, dan demokrasi secara keseluruhan juga akan dibahas.
Meskipun dimaksudkan sebagai sebuah ikhtisar terhadap kondisi keuangan politik
secara global, buku ini secara khusus dimaksudkan sebagai panduan bagi para
pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, partai politik, kelompok masyarakat
sipil, dan pekerja media yang berkecimpung di dalam isu keuangan politik. Tujuan
khusus yang ingin dicapai buku ini adalah agar pihak-pihak tersebut dapat
mengambil pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan politik, serta
memberikan rekomendasi ke arah reformasi yang lebih baik. Tujuan umumnya:
diharapkan buku ini dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kompetisi
politik dan proses demokrasi secara keseluruhan. Masing-masing bab ditulis
oleh kontributor yang berbeda; buku ini adalah refleksi kolektif dari pandanganpandangan mereka.
Bab 2 akan membahas tipe-tipe regulasi dan menghadirkan informasi serta
saran bagi pihak-pihak yang ingin melakukan reformasi keuangan politik di
negara-negara tertentu. Bab 3 sampai 7 terdiri dari studi mengenai keuangan
politik yang dibagi berdasarkan wilayah, serta memberikan gambaran mengenai
kerangka regulasi dan realitas politik di Afrika; Asia; Amerika Latin; Eropa
Timur, Tengah, Tenggara, serta Asia Tengah; dan Eropa Utara, Barat, dan
Selatan. Bab 8 akan melakukan pendekatan yang sedikit berbeda dengan
menganalisis kondisi demokrasi di enam negara anglofonik, di mana kesamaan
dan perbedaan di antara keenamnya akan memberikan studi komparasi yang
berharga. Di masing-masing bab, perhatian khusus akan diberikan kepada
persoalan penegakan hukum di masing-masing negara dan wilayah. Sedangkan
hal-hal lain yang akan dibahas di antaranya: sumber pendanaan (dan perilaku
belanja) partai politik dan kandidat, penerapan regulasi keuangan politik, serta
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peran uang di dalam politik. Menerapkan hukum yang kuat seringkali
tidak memadai, karena hukum membutuhkan dukungan dan peran dari
partai politik dan politisi itu sendiri. Oleh sebab itu segala perbincangan
mengenai penguatan keuangan politik tidak boleh mengabaikan kapasitas
dan kemampuan partai politik dalam mengelola keuangan internal mereka.

peran masyarakat sipil dan media.
Meskipun di setiap wilayah terdapat pembahasan mengenai aspek gender
di dalam keuangan politik, Bab 9 akan secara khusus membahas persoalan
yang paling jarang dibahas dalam isu keuangan politik, yakni relasi antara
keuangan politik dan kesetaraan gender. Analisis yang mendalam terhadap
keuangan politik mengungkapkan bahwa minimnya akses pendanaan telah
menjadi tantangan terbesar bagi kaum perempuan yang ingin berpartisipasi
dalam kompetisi politik, namun kesimpulan final yang diambil dari fakta
ini jarang mendapatkan ruang eksplorasi yang memadai. Diskusi mengenai
keuangan politik juga jarang sekali membahas dampak regulasi dan perilaku
pemangku kepentingan terhadap relasi gender di dalam politik. Bab 9
akan membahas berbagai tantangan finansial yang dihadapi oleh politisi
perempuan, regulasi apa saja yang dapat memperbaiki kondisi tersebut, dan
inisiatif-inisiatif lain yang bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun
laki-laki untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik. Bab 9 juga akan
membahas meningkatnya penggunaan regulasi berbasis gender di dalam
mengelola keuangan politik, dampak regulasi yang tidak bias gender, serta
peran partai politik untuk mengatasi persoalan gender.
Masing-masing bab akan diakhiri dengan pemberian rekomendasi bagi
para pemangku kepentingan – khususnya para pembuat kebijakan, lembaga
penegak hukum, partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan media –
tentang bagaimana mereformasi peran keuangan politik di masing-masing
wilayah. Rekomendasi yang lebih bersifat umum dan global akan dibahas di
bab kesimpulan di Bab 10.
Rasa-rasanya tidak akan ada buku yang mampu membahas semua isu terkait
keuangan politik yang ada di seluruh dunia. Beberapa pembatasan dan
pengecualian tetap harus dibuat. Contohnya: persoalan mengenai politik
tingkat nasional; regulasi dan perilaku sub-nasional (yang memegang peranan
penting di negara-negara federal khususnya) juga tidak akan dibahas secara
menyeluruh. Buku ini juga tidak akan membuat pembedaan yang keras
terhadap jenis-jenis pemilu yang terdapat di negara-negara yang dibahas.
Dinamika keuangan politik, harus diakui, memang masing-masing akan
berbeda di dalam pemilu presidensial, parlementer, dan daerah. Perbedaan
di antara ketiganya lebih terkait soal bagaimana uang disalurkan, bukan
tentang berapa banyak uang yang digunakan.
Terakhir, buku ini tidak membahas sejumlah negara di wilayah Kepulauan
Karibia, Timur Tengah, dan Oceania. Negara-negara ini pada hakikatnya
menarik untuk dibahas (terutama setelah terjadinya reformasi politik di Timur
Tengah serta sifat negara-mikro dari negara-negara di Kepulauan Karibia).
Namun, cepatnya perkembangan reformasi politik di Timur Tengah serta
sifat negara-mikro negara-negara Karibia membuat informasi yang memadai
dan terpercaya terkait keuangan politik menjadi sulit didapat. Selain itu, sulit
juga mengidentifikasi tren dan pola yang berkelanjutan untuk jangka waktu
8 International IDEA

Pengantar untuk Bab-bab Regional

Kondisi keuangan politik negara-negara di dunia akan dibahas dalam babbab regional. Bab mengenai Afrika akan membahas 54 negara, Amerika
Latin 20 negara, Asia 20 negara. Terdapat dua bab yang membahas wilayah
Eropa: Bab 7 akan membahas 24 negara di wilayah Eropa Utara, Barat, dan
Selatan, mulai dari Portugal di ujung barat hingga Yunani di ujung timur.
Negara-negara Eropa bekas pecahan Uni Soviet akan dibahas di Bab 6 yang
meliputi bagian Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah. Turki
dan bekas negara-negara komunis di ujung timur seperti Kazakhstan juga
akan dimasukkan ke dalam Bab 6. Bab 8 akan membahas negara-negara
anglofonik yang demokrasinya telah mapan seperti Australia, Kanada,
Irlandia, Selandia Baru, Britania Raya, dan Amerika Serikat.8
Bab Afrika akan menunjukkan bahwa, meskipun semua negara-negara di
Afrika memiliki regulasi yang mengatur keuangan politik, regulasi-regulasi
tersebut memiliki dampak yang sangat minim terhadap proses politik yang
terjadi. Di samping terbatasnya akses donasi dan pengeluaran, minimnya
dampak regulasi tersebut juga berkaitan dengan dana bantuan dari pemerintah,
yang digunakan oleh lebih dari dua pertiga negara-negara di Afrika, namun
hanya memiliki peran yang bersifat simbolis belaka. Kampanye politik di
negara-negara Afrika umumnya didanai oleh para kandidat dibanding oleh
partai politik, dan seringkali dipengaruhi oleh relasi klientelisme.
Bab mengenai Asia menunjukkan spektrum variasi yang luas tentang
bagaimana uang berfungsi di dalam sistem politik negara-negara seperti
Afghanistan, Indonesia, hingga Jepang. Di banyak negara Asia, ada
kecenderungan komersialisasi politik yang menguatkan relasi antara sektor
politik dan sektor bisnis. Ketergantungan terhadap dana bantuan pemerintah
umumnya rendah, dengan beberapa pengecualian di beberapa negara.
Penegakan peraturan keuangan politik merupakan modal yang krusial bagi
peningkatan transparansi di wilayah ini.
Di Amerika Latin, mengeksekusi dan menegakkan regulasi menjadi
masalah serius. Terdapat pula kekhawatiran mengenai meningkatnya belanja
kampanye politik di beberapa negara di wilayah ini, terutama karena kuatnya
hubungan antara sektor politik dengan pendanaan yang bersifat melanggar
hukum terkait kartel narkoba. Ada peningkatan ketergantungan terhadap
8 Britania Raya dan Irlandia akan dibahas di dalam Bab 8 mengenai demokrasi negara-negara anglofonik
dan juga di Bab 7 mengenai Eropa Utara, Barat, dan Selatan karena dua alasan. Pertama, sebagai
pembanding bagi negara-negara lain di wilayah tersebut sehingga menghilangkan keduanya akan
menyebabkan kurangnya data. Kedua, karena mungkin ada pembaca yang tidak ingin membaca semua
bab yang ada, sehingga akan lebih memudahkan jika memasukkan dua negara tersebut di dua bab
yang berbeda.
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yang agak panjang. Kami berharap nagara-negara ini akan dapat dibahas di
dalam publikasi-publikasi International IDEA selanjutnya.

dana bantuan pemerintah di beberapa negara Amerika Latin, juga buruknya
kesadaran partai untuk memiliki pengelolaan fiskal yang baik.
Bab mengenai Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah menunjukkan
bagaimana negara-negara di wilayah ini meregulasi keuangan politik mereka
secara lebih detail dibandingkan negara-negara di wilayah lain. Alasannya
begitu banyak dan kompleks, namun salah satu faktor yang dianggap utama
adalah warisan birokrasi rejim komunis yang kerap menaruh curiga terhadap
aktor-aktor politik dan menekankan pentingnya campur tangan negara di
sektor politik. Banyak masalah muncul meskipun (atau: oleh karena) regulasi
yang eksesif tersebut, khususnya praktik penyalahgunaan uang negara yang
dinilai sebagai tantangan terbesar di wilayah ini.
Bab mengenai Eropa Utara, Barat, dan Selatan menunjukkan bahwa
negara-negara di wilayah ini menerapkan peraturan keuangan politik yang
cukup sederhana. Fokus regulasi umumnya bukan untuk membatasi atau
melarang dana dari pihak-pihak tertentu, tetapi lebih berat kepada upaya
meningkatkan transparansi tentang bagaimana dana-dana tersebut diperoleh
dan digunakan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan
meningkatnya ketergantungan partai politik terhadap dana bantuan dari
pemerintah (sekitar dua pertiga dana partai di wilayah ini berasal dari dana
pemerintah, dan partai-partai politik di beberapa negara menerima sekitar
70-85 persen pemasukan mereka dari dana yang bersifat publik).
Terakhir, pengalaman pengelolaan keuangan politik di negara-negara
anglofonik yang maju menunjukkan bahwa, meskipun tidak ada model
keuangan politik ala Westminster, terdapat beberapa kesamaan yang dapat
jadi rujukan. Di antara kesamaan tersebut adalah keengganan partai politik
untuk terlalu bergantung pada dana bantuan pemerintah (pendanaan yang
berasal dari dana publik relatif lebih rendah daripada negara-negara di wilayah
lain), dan di beberapa kasus terdapat keengganan dari pemerintah untuk
meregulasi aktivitas keuangan partai secara mendetail. Tentu saja terdapat
beberapa masalah terkait keuangan politik di negara-negara anglofonik, salah
satunya ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan yang berasal dari
korporasi dan serikat kerja, juga tingginya tingkat keterlibatan pihak ketiga
yang tidak teregulasi.
Bab mengenai gender dan keuangan politik mengkaji peran uang di dalam
politik dari perspektif gender di semua wilayah. Sedangkan bab kesimpulan
menarik benang merah dari pembahasan di bab-bab sebelumnya,
mengidentifikasi tantangan bersama dan rekomendasi apa yang dapat
diberikan untuk menjawab tantangan tersebut.
Sebelum masuk ke pembahasan per wilayah, bab berikut akan membahas
terlebih dahulu konteks politik di mana reformasi keuangan politik pernah
terjadi, teknik-teknik regulasi yang digunakan, serta bentuk-bentuk
penerapan regulasi tersebut.
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Membenahi Sistem Keuangan
Politik
Magnus Ohman

Pendahuluan
Apakah cara terbaik untuk mengatur keuangan politik? Perangkat peraturan
seperti apa yang dapat menjamin ketercukupan uang yang tersedia bagi
aktor-aktor politik untuk memenuhi peran mereka di dalam demokrasi,
namun pada saat yang bersamaan peraturan tersebut juga mampu menjamin
bahwa sumber uang tersebut (dan bagaimana uang itu digunakan) tidak akan
merusak proses demokrasi itu sendiri? Juga penting: bagaimana mendesain
regulasi yang tidak menghambat penggunaan uang-uang tersebut secara
efektif? Bab ini akan membahas gagasan-gagasan umum mengenai regulasi
dan kebijakan sambil menyediakan kerangka kerja bagi mereka yang ingin
mereformasi sistem keuangan politik.
Para pembuat kebijakan dan legislator dapat menggunakan bab ini sebagai
‘persiapan’ untuk memahami secara lebih baik bagaimana cara mengontrol
peran uang di dalam politik sebelum memulai proses pembentukan regulasi.
Bab ini akan mendiskusikan berbagai opsi pembentukan regulasi serta
permasalahan-permasalahan yang akan timbul di dalam penerapannya.
Faktor-faktor yang akan digarisbawahi di dalam bab ini anatra lain: konteks
politik, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta tujuan-tujuan politik harus
terus disimpan di dalam kepala ketika membaca bab-bab berikutnya. Begitu
juga garis-garis besar tentang berbagai cara untuk meregulasi keuangan
politik di dalam bab ini dapat menjadi pendahuluan bagi pembahasan
mengenai regulasi di bab-bab selanjutnya.

Cara Terbaik Mereformasi Peraturan Keuangan Politik
Pemahaman dasar mengenai tantangan serta situasi hukum di masing-masing
negara, beserta refleksi mendalam mengenai tujuan-tujuan ideal yang ingin
dicapai oleh sebuah regulasi, dapat membantu para regulator dan pembuat
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kebijakan dalam merumuskan regulasi-regulasi yang dibutuhkan suatu
negara. Di dalam buku ini, diskusi mengenai perumusan regulasi tersebut
akan berpusat pada tiga konsep dasar: tujuan-tujuan politik, konteks politik,
dan regulasi-regulasi yang telah ada.
Gambar 2.1. Unsur pembangun bagi reformasi keuangan politik

Tujuan-tujuan
politik

Regulasi yang
telah ada

Reformasi

Konteks

Siapapun yang ingin melakukan reformasi pertama-tama harus merefleksikan
bagaimana bentuk sistem politik dan demokrasi yang ingin dicapai.
Seringkali reformasi keuangan politik di sebuah negara hanya merupakan
reaksi sesaat terhadap situasi krisis, sehingga diskusi awal mengenai reformasi
hanya berkutat pada penambahan regulasi-regulasi baru yang dianggap
penting daripada pembahasan holistik mengenai peran-peran partai politik
dan kandidat pemilu (juga peran negara sebagai pengendali keduanya).
Isu di atas mebentuk unit pertama di dalam upaya reformasi keuangan
politik, yakni tujuan-tujuan politik (lihat pembahasan di bawah untuk
penjelasan lebih lanjut), yang akan membimbing para pengusung reformasi
dalam menentukan tipe-tipe regulasi yang akan diambil. Oleh karena
perbedaan visi dan idealisme antar negara, peraturan keuangan politik juga
akan berbeda-beda di setiap negara, bahkan di antara dua negara yang mirip.
Contohnya adalah regulasi di Swedia, yang sama sekali tidak ada pembatasan
terhadap perilaku keuangan partai politik. Ketiadaan pembatasan tersebut
bukan tidak disengaja, tetapi masyarakat Swedia memang percaya bahwa
peran dan aktivitas partai politik di dalam demokrasi harus steril dari campur
14 International IDEA

Kedua, konteks di masing-masing negara harus dipertimbangkan. Regulasi
tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari situasi-situasi konkret yang
memunculkan berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini kemudian akan
mempengaruhi regulasi-regulasi yang ingin dibentuk dengan berbagai cara.
Ada dua aspek yang berkaitan dengan konteks. Aspek pertama adalah sistem
politik secara keseluruhan. Sistem politik mencakup faktor struktural dan
institusi, karena keduanya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap
tingkat kecocokan dan efektivitas dari regulasi yang akan dibuat. Contoh faktor
struktural adalah sistem pemilu yang digunakan, atau sistem pemerintahan
presidensialisme versus parlementarisme. Aspek yang kedua adalah tantangantantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara terkait keuangan politik.
Tantangan-tantangan ini misalnya: pengaruh orang-orang kaya, arena politik
atau hak politik yang tidak setara, dan lemahnya kehendak politik untuk
memulai reformasi dan menghapus jaringan kriminal. Tantangan-tantangan
tersebut dapat membuat regulasi yang telah dipersiapkan dengan baik malah
menimbulkan efek-efek yang tidak pernah diperkirakan, sehingga segala
upaya reformasi dan perbaikan sistem menjadi tidak efektif.
Daftar tantangan yang dihadapi tiap negara akan dibahas dalam babbab selanjutnya menurut wilayah masing-masing. Tantangan-tantangan
tersebut kemudian akan dielaborasi melalui pembahasan tentang bagaimana
keuangan politik berfungsi di masing-masing negara.
Setelah merumuskan tujuan-tujuan politik, sistem politik yang berlangsung,
dan tantangan-tantangan yang dihadapi, para pengusung reformasi keuangan
politik juga harus memperhatikan regulasi-regulasi yang masih barlaku.
Pemahaman terhadap regulasi yang ada merupakan modal penting bagi
upaya reformasi keuangan politik. Basis Data International IDEA mengenai
Keuangan Politik menyediakan informasi detail mengenai kondisi regulasi
yang ada di 180 negara. Para pengusung reformasi dapat menggunakan data
tersebut untuk membandingkan regulasi-regulasi yang ada di seluruh dunia
dengan regulasi yang terdapat di negaranya masing-masing. Berdasarkan
tujuan-tujuan dan konteks politik yang telah dirumuskan, para pengusung
reformasi tersebut dapat membuat keputusan-keputusan penting dan relevan
terhadap upaya menuju perbaikan.
Pada beberapa kasus, kebutuhan untuk reformasi regulasi terbilang minim atau
bahkan tidak ada. Misalnya, jika sebuah negara menganggap bahwa kebebasan
dan kemandirian partai politik merupakan hal terpenting, maka negara-negara
yang hanya memiliki sedikit regulasi sudah berada di jalur yang tepat.
Sedangkan di beberapa kasus lain, perubahan besar dan signifikan bisa jadi
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tangan pemerintah. Sampai akhirnya terjadi perubahan kultur politik dan
dukungan terhadap pendekatan tersebut melemah. Setelah proses debat dan
perumusan yang panjang, Swedia saat ini memiliki regulasi yang mengatur
keuangan partai politik.

sangat dibutuhkan. Jika sebuah negara memiliki tingkat kepercayaan publik
yang rendah terhadap partai politik, maka beberapa regulasi baru perlu dibuat
(tentu saja sambil mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghambat
implementasi dari regulasi tersebut).
Reformasi keuangan politik tidak selalu berarti menumpuk regulasi baru di
atas regulasi lama. Pada beberapa kasus, negera-negara yang memiliki banyak
regulasi harus mengurangi jumlah regulasi tersebut agar tidak membebani
partai politik dan menghambat laju pertumbuhan kompetisi politik. Yang
lainnya mungkin berpendapat bahwa daripada sistemnya sangat diatur tetapi
lemah penegakan hukumnya, lebih baik menerapkan sebuah sistem yang
berfokus pada transparansi dengan pembatasan-pembatasan yang lebih sedikit.1
Upaya reformasi juga tidak harus selalu melibatkan sistem hukum. Di
banyak kasus, reformasi yang dibutuhkan mungkin hanya berupa penguatan
kapasitas, independensi, dan/atau dukungan politis terhadap lembaga yang
bertugas menegakkan regulasi.
Selanjutnya, ketiga unit reformasi di atas (tujuan-tujuan politik, konteks, dan
regulasi yang masih berlaku) akan dibahas secara lebih mendetail.
Tujuan-tujuan Politik

Adalah mustahil merumuskan peraturan keuangan politik tanpa
menghiraukan visi-visi atau tujuan politik suatu negara. Bagaimana keuangan
politik diregulasi harus merupakan hasil dari tujuan politik suatu bangsa:
bagaimana masyarakat memandang politik di dalam sistem demokrasi secara
keseluruhan, dan bagaimana partai dan kampanye politik harus diorganisasi.
Tradisi dan kultur politik berbeda-beda di tiap negara, dan tidak ada jaminan
bahwa solusi yang efektif negara satu akan efektif pula di negara yang lain.
Oleh karena nilai-nilai ideal demokratis tiap bangsa berbeda-beda, maka
tidak ada metode paling mumpuni dalam meregulasi keuangan politik.
Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan studi komparasi mengenai
kelebihan/kekurangan regulasi-regulasi yang diterapkan di negara yang
berbeda. Untuk membantu studi komparasi, harus ada pertimbangan mengenai
dimensi-dimensi yang memiliki dampak terhadap bagaimana partai politik,
kampanye pemilu, dan keuangan politik harus digagas (lihat Gambar 2.2.).
Beberapa dimensi yang penting untuk dilihat adalah pandangan mengenai
partai dan kandidat politik sebagai entitas publik atau privat di satu sisi, dan
peran pemerintah di sisi yang lain. Terkait persoalan pertama, salah satu
pandangan yang paling banyak dianut melihat partai politik sebagai organisasi
akar-rumput yang mengorganisir dan menyokong partisipasi politik. Menurut
1 S ebagai contoh, donasi kecil yang tidak masuk akal dan pembatasan pengeluaran mungkin saja akan
mengurangi keakuratan dalam pelaporan keuangan.
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Pandangan lain menyatakan bahwa peran partai dan kampanye politik
harus memiliki kedekatan jarak dengan lembaga pemerintah seperti lembaga
penyelenggara pemilu atau semacamnya. Menurut pandangan ini, akan lebih
baik jika aktivitas partai diregulasi demi memaksimalkan fungsi mereka
di dalam proses demokrasi. Bentuk regulasi yang bisa diterapkan adalah,
misalnya, menjamin kesetaraan arena politik dengan membatasi jumlah
dana kampanye dan dana bantuan pemerintah (yang oleh sebagian kalangan
dianggap sebagai kesetaraan palsu).
Gambar 2.2. Contoh-contoh bahan pertimbangan tujuan-tujuan
politik

Partai politik dan kandidat
sebagai entitas swasta

Partai politik sekedar pengelola
kampanye

Partai politik dan kandidat
sebagai entitas publik

Partai politik berperan aktif dalam
kegiatan non-pemilu

Campur tangan pemerintah dianggap
berdampak negatif

Campur tangan pemerintah
dianggap penting

Kandidat hanya merupakan
perwakilan partai

Kandidat individual lebih penting
dari partai politik
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pandangan ini, partai politik harus dilindungi dari intervensi pihak luar, dan
regulasi berlebihan yang membatasi aktivitas politik hanya akan membawa
lebih banyak kerugian daripada manfaat. Kondisi finansial partai juga harus
dilihat sebagai persoalan internal partai sebagai organisasi yang independen.

Pandangan mengenai partai politik dalam aspek yang non-elektoral juga
penting untuk diperhatikan. Terutama di beberapa bagian di Eropa, partai
politik dianggap harus bersifat akar-rumput dan terlibat aktif dalam debatdebat yang menyangkut kehidupan publik. Di belahan dunia lain (khususnya
Amerika Serikat), banyak yang menganggap partai politik tidak perlu
memiliki aktivitas berlebihan di luar masa kampanye. Persepsi mengenai dua
hal ini dapat membawa pengaruh penting dalam proses pembuatan regulasi
keuangan politik, khususnya terkait perkembangan partai politik sebagai
organisasi.2 Banyak pihak yang memiliki pandangan bahwa sosok politik
individual lebih penting daripada partai; untuk mengakomodasi pandangan
ini, peraturan keuangan politik seharusnya dibentuk untuk meningkatkan
partisipasi kandidat yang independen (misalnya memberikan dana bantuan
kampanye kepada kandidat pemilu, bukan partai pendukungnya).
Dimensi lain yang perlu dipertimbangkan adalah pandangan mengenai peran
negara atau pemerintah di dalam politik demokrasi.3 Salah satu pandangan
menyatakan bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan akan
membawa dampak buruk bagi proses politik dan demokrasi. Oleh sebab itu
pemerintah sebaiknya tidak terlalu mengontrol bagaimana aktor-aktor politik
mendapatkan dan membelanjakan dana yang mereka punya.4 Menurut
pandangan ini, regulasi baiknya hanya berfungsi untuk meningkatkan
transparansi keuangan politik di hadapan publik (misalnya, mewajibkan
semua partai dan kandidat politik untuk mempublikasi laporan keuangan).
Sedangkan pandangan yang lain menyatakan bahwa intervensi pemerintah
berperan penting dalam menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan di
dalam arena politik. Contohnya adalah regulasi yang membatasi jumlah
donasi yang diterima partai atau kandidat politik untuk meminimalisir
intervensi donatur-donatur bermodal besar. Tentu saja ada kemungkinan
ketumpangtindihan antara pandangan yang menganggap partai politik
sebagai entitas independen dengan pandangan yang menganggap intervensi
pemerintah sebagai sesuatu yang penting. Pihak-pihak yang memiliki
pandangan positif terhadap peran pemerintah (namun juga melihat partai
politik sebagai entitas privat) mungkin akan cenderung mendukung regulasi
2 Sebuah contoh yang baik sekali mengenai hal ini adalah peruntukan pendanaan publik. Di beberapa
negara dana publik hanya boleh digunakan dalam aktivitas kepemiluan, sedangkan di negara yang
lain hanya boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar pemilu. Meskipun bertolak belakang,
pada praktiknya perbedaan yang terjadi bisa tidak signifikan; apalagi dengan absennya mekanisme
penegakan regulasi, partai politik seringkali menemukan cara untuk menyalurkan dana mereka sesuka
hati
3 Kombinasi dua dimensi ini mirip dengan ‘dimensi ideologis’ sebagaimana dijelaskan oleh Smilov
(2008,hlmn. 1), di mana ia membandingkan pandangan libertarian dan egalitarian mengenai ‘politik
dan legitimasi’ yang menciptakan tipologi politik dalam sistem keuangan politik. Dimensi kedua
Smilov adalah kelembagaan, yang dibahas di dalam bab ini dalam bagian konteks.
4 Contohnya adalah pernyataan singkat yang tercantum dalam situs Parlemen Swedia bahwa, meskipun
partai politik menerima dana publik, ‘negara dan parlemen tidak mengontrol bagaimana partai politik
harus menggunakan dana publik yang diberikan’ (terjemahan dari penulis). Dapat dilihat pada http://
www.riksdage.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Fragor--svar/Ledamoter-och-partier/?faqid=37664
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Konteks

Dua hal lebih lanjut yang harus dipertimbangkan ketika mendiskusikan
pengaturan keuangan politik: (1) sistem politik dan faktor-faktor teknis
masing-masing negara dan (2) tantangan-tantangan mengatur uang dalam
politik.
Sistem politik dan faktor-faktor teknis

Sejumlah faktor struktural di masing-masing negara dapat dapat memberikan
dampak signifikan terhadap proses politik. Salah satunya adalah sistem
pemilu yang digunakan. Di dalam sistem representasi proporsional dengan
daftar tertutup, kandidat pemilu hanya memegang peranan minor di dalam
aktivitas kampanye, dan bahkan sejumlah negara melarang mereka untuk
membiayai sendiri aktivitas kampanye mereka. Sebaliknya, di negara-negara
dengan sistem pemilu mayoritarian, kandidat menjadi fokus dari pemilu,5
meskipun seringkali partai politik dapat mengeksploitasi celah regulasi
terkait pembatasan dan pelaporan dana kampanye.
Faktor lain yang patut diperhatikan adalah struktur pemerintahan, terutama
antara presidensialisme versus parlementarisme. Partai politik cenderung
memiliki peran yang kurang signifikan di dalam sistem presidensial daripada
di dalam sistem parlementer, dan perbedaan ini memiliki dampak signifikan
dalam keuangan politik.6 Selain itu tipe rezim yang berkuasa juga perlu
mendapatkan perhatian serius. Apakah sebuah negara menganut sistem
partai tunggal, partai dominan, dua partai, atau multipartai juga menjadi
faktor utama yang mempengaruhi proses politik.
Aspek teknis juga memiliki peran penting, misalnya tingkat penetrasi
sistem perbankan dan teknologi informasi. Jika mayoritas masyarakat
memiliki rekening bank dan akses terhadap internet banking, mungkin
bisa dipertimbangkan membentuk regulasi yang mewajibkan semua donasi
yang diberikan kepada partai atau kandidat dilakukan secara daring untuk
memudahkan pengawasan. Tetapi regulasi semacam itu hanya akan menjadi
beban jika penetrasi perbankan dan teknologi informasi di masyarakat masih
5 Untuk informasi lebih lanjut mengenai perbedaan sistem pemilu, lihat Reynolds, Reilly, dan Ellis, 2005.
Sebuah studi berdasarkan Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik menyimpulkan
bahwa perbedaan sistem pemilu juga mempengaruhi peraturan keuangan politik yang digunakan (lihat
Ohman 2012).
6

Smilov, 2008
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yang mewajibkan pelaporan kondisi keuangan partai kepada lembaga
pemerintah, namun menolak untuk membuka laporan tersebut ke hadapan
publik. Di dalam kondisi seperti apapun, pembahasan mengenai peraturan
keuangan politik pertama-tama harus mempertimbangkan nilai-nilai dan
tujuan-tujuan politik yang ingin diwujudkan.

tergolong rendah.
Tantangan-tantangan

Seringkali realitas konkret di lapangan dapat menghambat terwujudnya ideide yang diawali dengan niat baik; hal ini berlaku juga dalam soal pengelolaan
uang di dalam politik. Tantangan-tantangan yang dibahas di sini memiliki
sifat problematis jika dilihat dari perspektif demokrasi. Ada dua kategori
besar terkait tantangan-tantangan regulasi. Pertama adalah tantangantantangan yang memiliki dampak negatif terhadap keuangan politik melalui
pelanggaran terhadap nilai-nilai demokratis. Contohnya adalah penggunaan
uang yang dilarang hukum atau uang yang didapat dari tindakan kriminal,
membeli suara, atau ketidaksetaraan hak-hak politik. Tantangan kategori
pertama ini dapat kita sebut tantangan sistem politik.
Kategori yang lain lebih terkait langsung dengan efektivitas proses pengawasan
keuangan politik; kategori ini dapat kita sebut sebagai tantangan pengendalian
keuangan politik. Contoh tantangan pengendalian adalah adanya kesepakatan
di antara kelompok elit untuk tidak membicarakan permasalahan keuangan
politik. Kesepakatan semacam itu dapat menghambat efektivitas upaya
reformasi. Contoh lain adalah lembaga pengawasan yang tidak independen.
Kurangnya kapasitas dan dukungan politik terhadap lembaga penegak
regulasi juga menjadi persoalan serius di berbagai negara.
Kotak 2.1. Tantangan umum dalam keuangan politik
Tantangan Sistem Politik
•

Akses pendanaan yang tidak merata kepada semua aktor politik

•

Kemampuan donatur besar dalam mempengaruhi proses politik

•

Masuknya dana yang dilarang hukum ke dalam politik

•

Kooptasi politik oleh kepentingan bisnis

•

Penyalahgunaan uang negara

•

Maraknya pembelian suara
Tantangan Pengendalian

•

Legislasi yang tidak cocok (bersifat ambigu, terlalu ambisius, atau tidak sesuai konteks)

•

Lemahnya kehendak politik untuk mengontrol keuangan politik

•

Menerima jual-beli suara sebagai kewajaran

•

Kurangnya independensi institusi penegak regulasi

•

Penegakan regulasi yang bias

•

Kurangnya sumber daya untuk menegakkan regulasi
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Memahami dan mempelajari tantangan masing-masing negara merupakan hal
yang esensial dalam menentukan regulasi pendanaan apa yang paling cocok
untuk diterapkan. Tantangan yang terkait sistem politik kadang membuat
kebijakan yang tidak diinginkan menjadi bersifat genting. Misalnya, bahkan
di dalam masyarakat yang menganggap aktivitas dan pendanaan partai
politik tidak boleh dibatasi oleh pemerintah, arena kompetisi politik yang
tidak setara mengharuskan dibentuknya regulasi yang mengatur distribusi
pendanaan agar lebih adil.7
Sedangkan tantangan yang terkait pengendalian dapat membuat regulasiregulasi yang diinginkan menjadi tidak cocok untuk diterapkan atau bersifat
kontra-produktif. Tingkat keterbukaan atau tingkat otoritarianisme oleh
sebab itu harus diperhatikan. Contohnya, regulasi yang terlalu ketat dan
kompleks dapat membuat partai yang berkuasa di negara otoritarian memiliki
kekuasaan penuh untuk mendiskreditkan partai-partai oposisi. Tantangan
pengendalian memang seringkali berujung pada lemahnya penegakan
regulasi.

Cara-cara Mengatur Keuangan Politik
Meskipun mayoritas negara-negara di dunia menggunakan regulasi yang
hampir identik dalam mengelola keuangan politik, metode yang digunakan
dapat bervariasi antara negara yang satu dengan lainnya. Informasi mengenai
regulasi yang digunakan oleh negara-negara di dunia dapat dilihat pada tabel
komparatif di bagian tambahan buku ini, sedangkan versi lengkapnya dapat
dilihat pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik.
Dengan mempertimbangkan aspek tujuan-tujuan politik dan konteks yang
telah dibahas sebelumnya, pembaca dapat menarik kesimpulan mengenai
regulasi macam apa yang ingin diterapkan. Bagian ini akan membahas lebih
detil tentang metode-metode regulasi yang diterapkan negara-negara di
dunia.
Pembatasan dan pelarangan donasi

Sebagaimana terjadi di banyak negara yang membatasi hak memilih dalam
pemilu hanya kepada warga yang dinilai telah dewasa, peraturan keuangan
7 UNHCHR 1996 menyatakan bahwa ‘pembatasan belanja kampanye yang masuk akal dapat dibenarkan
jika kebijakan tersebut diperlukan untuk menjamin kebebasan para pemilih dan agar proses demokrasi
tidak didistorsi oleh anggaran belanja kampanye yang tidak proporsional dari kandidat atau partai
politik’.
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Bab-bab regional akan membahas tantangan-tantangan spesifik yang
dihadapi oleh masing-masing negara. Beberapa tantangan yang kerap muncul
telah disebutkan di dalam Kotak 2.1.

politik juga dapat dibuat untuk membatasi pihak-pihak mana saja yang
boleh mendonasikan dana kepada partai atau kandidat politik. Tujuan dari
pembatasan donasi ini adalah untuk mencegah masuknya dana yang dianggap
dapat mencederai proses demokrasi. Tabel 2.1. merinci alasan-alasan yang
dipakai untuk membatasi/melarang pemberian donasi oleh berbagai pihak.8
Bentuk pelarangan paling umum dikenakan kepada institusi-institusi publik
yang ingin membeirkan donasi pada partai atau kandidat politik. Pelarangan
ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan uang negara (meskipun
seringkali gagal). Donasi dari pihak asing dan sumber-sumber anonim juga
kerap dilarang di beberapa negara (jika donasi dari sumber anonim diijinkan,
akan sulit untuk menegakkan jenis-jenis pelarangan yang lain, meskipun
beberapa negara mengijinkan donasi anonim selama jumlahnya kecil untuk
menjaga privasi sang pendonor). Sekitar satu dari lima negara melarang
donasi dari pihak korporasi, sedangkan pelarangan terhadap donasi serikat
pekerja hanya sedikit lebih jarang. Pelarangan langsung terhadap donasi ilegal
(misalnya hasil tindak kriminalitas) juga diterapkan di hampir semua negara.
Tabel 2.1. Alasan di balik jenis pelarangan donasi yang berbeda-beda
Jenis pelarangan donasi

Alasan

Pihak asing

Untuk menghindari pengaruh asing; prinsip kemandirian

Korporasi

Untuk membatasi pengaruh kepentingan tertentu; menjamin
independensi partai/kandidat

Entitas publik dan semipublik

Untuk menghindari penggunaan uang publik dalam mencapai tujuantujuan politik

Serikat pekerja

Untuk menghindari pengaruh dari kepentingan serikat, pelarangan
donasi serikat pekerja terkadang dipakai untuk menyeimbangkan
pelarangan donasi dari korporasi.

Korporasi yang memiliki
kontrak kerja dengan
pemerintah

Untuk mengurangi risiko donasi yang bersifat quid pro quo (misal:
perusahaan memberikan donasi dengan harapan mendapat kontrak kerja
dengan pemerintah).

Sumber anonim

Untuk menjamin transparansi pendanaan dan memudahkan pengawasan

Donasi tidak langsung

Untuk memudahkan pengawasan atas pelarangan jenis lain, beberapa
negara melarang secara eksplisit pemberian donasi dari pihak ketiga.

Melarang donasi privat termasuk jarang dilakukan (kecuali di Tunisia
pada pemilu Dewan Konstituen Nasional tahun 2011, yang memaksa
para kandidat hanya boleh menerima dana kampanye dari pemerintah).
Pelarangan donasi privat pada umumnya tidak populer karena dianggap
memutus relasi partai dengan masyarakat dan meningkatkan kemungkinan
kandidat menyembunyikan donasi dalam bentuk lain. Meskipun begitu,
lebih dari 40 persen negara menerapkan batasan mengenai jumlah donasi

8 Tabel ini pada awalnya dikembangkan oleh Daniela Piccio.
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Dampak nyata dari regulasi pembatasan dapat bervariasi tergantung tingkat
intensitasnya; jika pembatasannya terlalu tinggi, dampaknya tidak akan
terasa signifikan karena donasi yang beredar tidak berkurang, namun jika
pembatasannya terlalu rendah, partai dan kandidat politik akan mencari celah
mengakali batasan tersebut. Pembatasan yang tidak dihiraukan dapat membuat
tingkat kepercayaan publik terhadap sistem regulasi menjadi turun. Tingkat
pembatasan yang tepat sangat bergantung pada tujuan-tujuan politik yang ingin
dicapai dan keterbukaan akses bagi partai/kandidat untuk mencari sumber
pendanaan selain dari pendonor besar. Regulasi pembatasan jumlah donasi
terkenal susah untuk diawasi, terutama karena sangat mudah bagi pendonor
besar untuk mengirim uang lewat pihak ketiga.
Dana Publik

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meregulasi jumlah
donasi privat adalah dengan memberikan akses dana publik kepada partai
dan kandidat politik. Jika dilakukan dengan benar, pemberian dana publik
dapat memberikan dampak positif yang signifikan proses politik.
Terkadang tujuan pemberian dana publik adalah untuk menjamin semua aktor
yang terlibat dalam proses politik memiliki sumber daya yang setara, sehingga dapat
meningkatkan pluralisme dan keragaman pilihan politik bagi para pemilih. Tujuan
lain adalah untuk membatasi kompetitor yang memiliki akses kepada sumber
pendanaan yang tak terbatas. Tujuan ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi
dengan regulasi yang membatasi jumlah donasi atau pengeluaran setiap partai/
kandidat, karena perbedaan sumber daya antara satu kandidat dengan lainnya
tidak akan tertutupi hanya dengan memberikan dana publik. Ada keuntungan lain
dari pemberian dana publik: lembaga penegak regulasi dapat mengancam tidak
akan menurunkan dana publik kepada partai/kandidat yang melanggar aturan.
Ancaman tersebut dapat menjadi insentif kuat bagi aktor-aktor politik untuk
tunduk pada aturan. Catatan penting: insentif ini hanya akan efektif jika jumlah
dana publik yang diberikan berjumlah besar.
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yang dapat diberikan oleh privat. Tidak seperti pelarangan, pembatasan
donasi tidak menargetkan pihak-pihak tertentu secara spesifik. Tujuan utama
pembatasan donasi biasanya adalah untuk mengontrol perilaku pendonor
besar yang dapat mempengaruhi partai/kandidat dan keseluruhan proses
politik itu sendiri. 38 persen negara-negara di dunia membatasi jumlah
donasi yang dapat diberikan kepada partai politik, dan ada sekitar 30 persen
yang membatasi donasi terhadap kandidat.

Figur 2.3. Pemberian dana publik untuk partai politik
negara-negara di dunia

n Ya, memberikan dana publik hanya terkait aktivitas kampanye
n Ya, memberikan dana publik hanya terkait aktivitas kampanye
n Memberikan dana publik secara reguler dan terkait aktivitas kampanye
n Tidak memberikan dana publik
n Tidak ada data
Sumber: International IDEA. Pemetaan ini berdasarkan pengumpulan data hingga Februari 2014. Data
diupdate secara berkala pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat: http://
www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=286&region=-1

Dana publik dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung;
yakni dengan memberikan dana tunai (langsung) atau menggratiskan dan
mensubsidi barang-barang atau jasa (tidak langsung). Ada dua hal yang
perlu diperhatikan terkait dana pulik: (1) siapa yang berhak menerimanya
(persoalan eligibilitas); dan (2) bagaimana metode distribusinya (persoalan
alokasi).
Di permukaan, mungkin tampak adil jika semua partai atau kandidat politik
sama-sama memiliki akses kepada dana publik; di beberapa negara, semua
partai politik yang terdaftar secara resmi wajib mendapatkan dana bantuan
dari pemerintah. Namun, pendekatan semacam itu dapat membuat beberapa
pihak sengaja membentuk partai atau terlibat di dalam politik hanya demi
mendapatkan dana bantuan pemerintah. Selain itu, pemberian dana publik
terancam mubazir jika diberikan kepada partai atau kandidat yang hanya
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Terkait persoalan alokasi, sekali lagi tampak lebih demokratis jika pemerintah
memberikan bantuan dana yang setara kepada semua partai dan kandidat.
Namun, memberikan bantuan dana dengan jumlah sama kepada partai yang
jumlah dukungannya minim dengan partai yang jumlah dukungannya besar
berpotensi untuk menyia-nyiakan pajak yang dibayar oleh masyarakat.10
Dana publik juga memberi insentif bagi partai untuk terpecah-belah, karena
perpecahan partai dapat berarti dana publik yang lebih besar. Di beberapa
kasus, pemerintah dengan sengaja menggunakan dana publik untuk
memecah-belah partai oposisi.
Oleh sebab itu pendekatan yang umum dilakukan dalam menentukan porsi
bantuan dana publik adalah dengan melihat jumlah dukungan yang didapat
partai/kandidat ketika pemilu. Kekurangan pendekatan ini adalah alokasi
dana bantuan kemungkinan besar lebih banyak terdistribusi kepada partai
penguasa, di mana partai ini justru pihak yang membutuhkan paling sedikit.
Secara global, hanya sekitar 7 persen negara di dunia yang mendistribusikan
dana publik secara merata, 41 persen mendistribusikan secara proporsional
berdasarkan dukungan masyarakat, dan 29 persen lainnya menggunakan
kombinasi pendekatan dari keduanya.11

9 Analisis berdasar Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik, data dari 114 negara
10 Hal ini terjadi di Nigeria ketika pengadilan pada 2010 memutuskan bahwa jumlah yang sama harus
didistribusikan kepada semua partai (saat itu berjumlah lebih dari 60). Hasilnya, dana publik akhirnya
dihapus ketika Undang-undang Pemilu direvisi pada akhir 2010.
11 Analisis berdasarkan Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik, data dari 110
negara. Negara-negara sisanya menggunakan kombinasi dari berbagai kriteria alokasi, di mana dapat
mencakup jumlah kandidat yang berpartisipasi dalam pemilu, proporsi kandidat perempuan dari
sebuah partai, atau jumlah anggota partai.
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memiliki sedikit basis massa. Oleh sebab itu sebagian negara mensyaratkan
batas minimal dukungan masyarakat agar sebuah partai atau kandidat
mendapatkan dana publik – biasanya tingkat dukungan dilihat dari jumlah
suara yang diperoleh saat pemilu. Tetapi batas persyaratan dukungan
yang terlalu tinggi (misalnya 10 persen dukungan sebagaimana diterapkan
di Bhutan dan Malawi), dapat menyulitkan partai-partai baru untuk
berkembang. Kriteria egilibilitas penerima juga terkadang tergantung oleh
konteks waktu pemberian dana bantuan (lihat bagian bawah). Secara global,
21 persen negara yang memberikan dana publik menggunakan persyaratan
jumlah minimal dukungan masyarakat (rata-rata mensyaratkan 3,5 persen
dukungan masyarakat), 18 persen yang lain mensyaratkan jumlah atau
tingkat keterwakilan di parlemen, dan 15 persen yang lain menggunakan
kombinasi dari dua persyaratan tersebut. Persyaratan yang sangat longgar
hanya digunakan oleh 14 persen negara (hanya mensyaratkan partai untuk
terdaftar dan berpartisipasi dalam pemilu), sementara negara-negara sisanya
menggunakan berbagai macam kombinasi persyaratan, dan seringkali
persyaratannya dibedakan tergantung porsi pendanaan yang diberikan.9

Ada beberapa pendekatan lain dalam mendistribusikan dana publik,
misalnya sistem kecocokkan yang digunakan pada pemilu di Amerika
Serikat dan Jerman, di mana pemerintah mencocokkan porsi bantuan dana
publik dengan donasi yang telah didapat partai/kandidat secara mandiri.
Melalui pendekatan seperti ini, pemerintah akan memberikan insentif besar
bagi partai untuk aktif dalam kegiatan pengumpulan dana (fundraising),
meskipun beberapa pihak menyatakan pendekatan ini juga berpotensi
menyia-nyiakan dana publik kepada partai yang dekat dengan bisnisbisnis besar. Salah satu cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan
mendorong partai/kandidat untuk hanya mengumpulkan donasi dalam
jumlah kecil, sebagaimana dilakukan di Kota New York.12
Beberapa negara menyalurkan dana publik secara tidak langsung. Salah satu
caranya adalah dengan menggratiskan atau mensubsidi biaya kampanye dan
pemasangan iklan di media. Cara lain adalah dengan memberikan pembebasan
pajak bagi partai/kandidat atau pendonor, memberikan akses atas tempat-tempat
publik dan menggratiskan biaya adminsitrasi. Salah satu keuntungan pemberian
dana tidak langsung adalah pemerintah lebih mudah mengontrol bagaimana dana
tersebut akan digunakan, dan umumnya pemberian dana tidak langsung tidak
terlalu membebani para pembayar pajak. Sedangkan kelemahan pendekatan tidak
langsung adalah dana bantuan tersebut tidak terlalu membantu partai/kandidat di
dalam upaya meraih suara masyarakat.13
Pemberian dana publik oleh pemerintah kepada aktor politik juga harus
memperhatikan konteks waktu (misalnya: dana bantuan kampanye yang
diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan tidak akan membawa pengaruh
yang signifikan)14 dan jumlah dana bantuan yang diberikan (apakah jumlah
yang diberikan mempengaruhi aktivitas politik?). Isu-isu ini akan dibahas
dalam bab per wilayah.
Untuk menciptakan sistem pemberian dana publik yang baik, para pembuat
kebijakan harus mempertimbangkan bagaimana fungsi ideal politik
yang ingin dicapai, khususnya peran partai di dalam sistem politik secara
keseluruhan. Tabel 2.2. merangkum argumen atau alasan dibalik pemberian
dana publik secara langsung, serta pertimbangan-pertimbangan kunci yang
12

New York City Campaign Finance Board, 2013.

13 Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi ketika sejumlah besar partai politik diberikan durasi tayang yang
sama di televisi. Hanya sedikit penonton yang benar-benar memperhatikan kampanye dalam jumlah
besar dari satu kandidat ke kandidat lainnya.
14 
OSCE/ODIHR dan Komisi Venesia (2010, pasal 184) merekomendasikan bahwa ‘ketika
mengembangkan sistem alokasi, pertimbangan yang hati-hati dibutuhkan untuk sistem pendanaan prapemilu, daripada penggantian dana setelah pemilu yang seringkali melanggengkan ketidakmampuan
partai yang kecil, baru atau miskin untuk berkompetisi secara efektif. Sistem pendanaan pasca-pemilu
mungkin tidak menyediakan dana awal yang dibutuhkan untuk kampanye. Oleh sebab itu sistem
pendanaan pasca-pemilu dapat berdampak buruk bagi pluralisme politik. Lebih jauh, pendanaan juga
harus disalurkan lebih awal di dalam proses pemilu untuk menjamin kesetaraan kesempatan selama
periode kampanye. Menunda distribusi dana publik hingga akhir masa kampanye atau setelah masa
pemilu dapat secara efektif mengurangi nilai kesetaraan dan merugikan partai-partai kecil’.
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Tabel 2.2. Alasan dan pertimbangan terkait pemberian dana publik
secara langsung
Alasan

Catatan

Membantu semua aktor
politik meraih dukungan
pemilih

Tingkat pluralisme politik yang diinginkan tergantung pada perspektif politik
keseluruhan (lihat penjelasan di bagian bawah).

Mengecilkan kesenjangan
antara partai/kandidat
bermodal besar dengan
partai/kandidat bermodal
kecil

Jika tidak disertai dengan regulasi yang membatasi jumlah donasi/belanja, tujuan
ini tidak akan tercapai.

Menstimulasi perilaku
patuh/baik dari pihak
penerima

Pemberian dana publik dapat memaksa partai/kandidat untuk melaporkan
keuangan mereka secara rutin, penyertaan kandidat perempuan, dsb. Namun dapat
mempengaruhi independensi partai terhadap negara.

Pertimbangan

Pilihan utama

Catatan

Syarat kelayakan penerima
dana publik (siapa saja
yang berhak mendapat
akses bantuan dana
publik?)

Tanpa
persyaratan

Memaksimalkan pluralisme politik, namun berisiko
memunculkan perpecahan partai dan menyia-nyiakan dana
publik.

Berdasarkan
jumah
suara yang
dimenangkan

Memastikan dana publik diberikan hanya kepada partai
memiliki dukungan paling populer (perlu angka pasti)

Berdasarkan
jumlah
atau tingkat
keterwakilan di
parlemen

Menyingkirkan pihak penerima yang tidak relevan, namun
menyulitkan partai baru untuk berkembang.

Jumlah
kandidat

Menjamin dana publik hanya diberikan kepada partai yang
aktif berpartisipasi dalam pemilu.

Diberikan
secara merata
kepada semua
partai/kandidat

Menyokong pluralisme politik, namun berisiko memecahbelah partai dan menyia-nyiakan dana publik.

Berdasarkan
jumlah
dukungan

Menghubungkan sokongan finansial dengan tingkat
popularitas (tetapi berisiko mendistribusikan dana terbesar
kepada partai berkuasa)

Berdasarkan
jumlah kandidat

Porsi terbanyak didapat oleh partai yang paling aktif
(meskipun jumlah kandidat bukan indikator tingginya aktivitas
partai)

Berdasarkan
jumlah
pengeluaran
yang
direimburse

Mendukung aktivitas fundraising (namun mungkin hanya
menguntungkan partai dengan koneksi bisnis)

Persoalan alokasi
(bagaimana dana publik
akan didistribusi kepada
pihak-pihak yang
memenuhi syarat?)
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perlu diperhatikan. Banyak negara menggunakan kombinasi dari pilihanpilihan yang tersedia, seperti memberikan dana publik secara merata atau
secara proporsional berdasarkan jumlah dukungan masyarakat.

Konteks waktu (apakah
dana publik harus
diberikan sebelum atau
sesudah pemilu? Atau
secara rutin?)

Diberikan rutin

Dapat membantu aktivitas partai di jeda pemilu, walaupun
tidak akan efektif di mana tradisi kepartaian rendah.

Diberikan
sebelum pemilu

Partai/kandidat dapat menggunakan dana bantuan untuk
aktivitas kampanye dan pemilu (syarat dukungan masyarakat
hanya melihat hasil pemilu terakhir, di mana bukan indikator
yang baik bagi tingkat popularitas saat ini).

Diberikan
setelah pemilu

Porsi dana bantuan dapat disesuaikan dengan tingkat
popularitas saat ini, namun partai harus mencari sendiri biaya
kampanye mereka sebelum diganti oleh pemerintah.

Besaran atau porsi
(berapa banyak yang
harus diberikan?)

Jumlah yang
sesuai dengan
tujuan-tujuan
demokratisasi

Dana bantuan yang terlalu sedikit tidak akan berdampak pada
proses politik, tetapi dana bantuan terlalu besar cenderung
melemahkan hubungan partai/kandidat dengan publik (dapat
melemahkan popularitas).

Peruntukan pemberian
dana

Penggunaan
terkait
pemilihan atau
non-pemilihan?

Beberapa negara hanya membolehkan dana bantuan
digunakan untuk kampanye; sedangkan beberapa yang lain
melarang penggunaan dana publik untuk kampanye (semua
tergantung pandangan mengenai fungsi partai dan pemilu).

Keterkaitan
dengan tujuan
lain, seperti
kesetaraan
gender

Dapat mendorong tercapainya tujuan-tujuan positif seperti
kesetaraan gender, sayap kepemudaan, kelompok peneliti,
dsb (beberapa orang menilai tujuan-tujuan ini membatasi
kebebasan partai).

Pembatasan dan pelarangan pengeluaran

Meskipun banyak negara menerapkan pelarangan donasi kepada partai/
kandidat, hanya sedikit jenis pelarangan pengeluaran di seluruh dunia.
Membeli suara dan penggunaan uang publik untuk tujuan-tujuan partisan
memang dilarang hampir di semua negara, tetapi selain itu hanya sedikit
contoh pelarangan belanja kecuali pelarangan memasang iklan kampanye di
televisi (dan terkadang di semua jenis media) yang berlaku di sejumlah kecil
negara.
Bentuk pembatasan pengeluaran paling umum adalah pembatasan
terhadap jumlah uang yang boleh dikeluarkan partai/kandidat dalam
aktivitas kampanye. Tidak seperti pembatasan dalam penerimaan donasi,
tujuan pembatasan belanja kampanye bukan untuk meregulasi pengaruh
pendonor, tetapi agar membatasi keuntungan finansial partai/kandidat
yang memiliki akses pendanaan yang terlampau besar. Contohnya adalah
kandidat yang membiayai aktivitas kampanye menggunakan uang pribadi
atau pemimpin partai yang menyumbangkan uangnya bagi kemenangan
partai yang dipimpinnya – dua fenomena yang umum terjadi baik di negara
dengan demokrasi berkembang atau yang sudah mapan. Meskipun kandidat
atau ketua partai tidak bisa membeli pengaruh kepada dirinya sendiri,
keuntungan politis yang mereka dapat dari kekayaan pribadi dapat dibatasi
dengan menetapkan batas pemberian donasi pribadi dan batas pengeluaran
yang dilakukan.
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Gambar 2.4. Pembatasan pengeluaran untuk kandidat

n Ya

n Tidak

n Tidak ada data

Sumber: International IDEA. Peta ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014. Data
terus diperbaharui pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat: http://
www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=286&region=-1

Salah satu isu lain yang muncul adalah apakah pembatasan belanja
kampanye juga berlaku bagi aktor-aktor non-kandidat dan non-partai (pihak
ketiga). Solusi paling mudah untuk permasalahan tersebut adalah melarang
siapapun yang tidak terlibat secara langsung dengan proses pemilu untuk
berpartisipasi dalam kampanye, tetapi solusi ini akan dilihat sebagai sebuah
bentuk pelanggaran hak asasi manusia di banyak negara, khususnya hak
menyatakan pendapat.15 Mayoritas negara-negara di dunia tidak memiliki
15 Dua keputusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam kaitannya dengan Britania Raya
membuat pembatasan keterlibatan pihak ketiga dalam kampanye pemilu dapat dibenarkan. Lihat
keputusan dalam kasus Bowman v. the United Kingdom (141/1996/760/961) tahun 1998 dan kasus
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Sekitar 30 persen dari seluruh negara di dunia membatasi jumlah belanja
yang dapat dilakukan partai politik, sedangkan sekitar 40 persen membatasi
pengeluaran para kandidat. Sebagaimana pembatasan donasi, tingkat
efektivitas pembatasan pengeluaran sangat tergantung pada jumlah uang
yang dibatasi (jumlahnya harus cukup tinggi agar arena politik menjadi
setara tanpa harus mengorbankan kualitas aktivitas kampanye yang inklusif
dan menarik. Faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas adalah definisi
pengeluaran itu sendiri (misalnya: apakah gaji staf kampanye termasuk?) dan
konteks waktu (apakah pembatasan mencakup seluruh periode kampanye
atau tidak?).

regulasi terhadap pengeluaran pihak ketiga. Di sejumlah kecil negara
yang meregulasi pihak ketiga, bentuk pembatasannya umumnya berupa
jumlah uang yang boleh dikeluarkan atau keharusan mempublikasi laporan
keuangan. Isu ini akan dibahas lebih lanjut pada bab regional, khususnya
Bab 8 mengenai keuangan politik di negara-negara Anglofonik.
Tabel 2.3. Alasan dan pertimbangan terkait pembatasan
pengeluaran
Alasan

Komentar

Membatasi keuntungan
politis kandidat/partai
dengan akses dana yang
besar

Pembatasan donasi akan lebih efektif mencapai tujuan tersebut. Pembatasan
pengeluaran dapat merugikan partai/kandidat yang berhasil mengumpulkan
donasi-donasi kecil dalam jumlah banyak, dan donasi kecil pada umumnya layak
diperjuangkan.

Mengurangi jumlah uang
yang dikeluarkan sebagai
belanja kampanye

Pengeluaran dalam jumlah besar pada umumnya dipandang negatif, terutama
di negara-negara dengan populasi orang miskin yang tinggi, sehingga dapat
mengurangi tingkat kepercayaan pada partai/kandidat.

Pertimbangan

Pilihan utama

Komentar

Kalkulasi

Jumlah tetap
(misalnya US
$1000 per
partai/kandidat)

Mudah dipahami, tetapi tidak memperhatikan variasi dalam
ukuran daerah pemilihan.

Jumlah per
suara yang
diraih (misalnya
$1 untuk setiap
suara)

Memperhatikan ukuran daerah pemilihan (butuh pengeluaran
lebih besar pada daerah pemilihan yang besar); tetapi kurang
memperhatikan ukuran geografis suatu daerah pemilihan.

Jumlah Eksplisit
(misalnya $1000

Mudah dipahami, tetapi inflasi dapat secara cepat
menggerogoti nilai aktualnya.

Berdasarkan
upah minimum

Seara otomatis disesuaikan dengan tingkat inflasi, dengan
asumsi upah minimum dipertahankan.

Berdasarkan
upah rata-rata

Tidak tergantung pada kebijakan pemerintah sebagaimana
upah minimum, tetapi membutuhkan data statistik yanga
terpercaya.

Angka eksplisit atau
indeks inflasi

Pelaporan keuangan
Salah satu fondasi dasar sistem peraturan keuangan politik yang baik
adalah adanya keharusan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melaporkan
bagaimana mereka mendapatkan dan menggunakan uang. Tujuan pelaporan
ini ada dua. Pertama, informasi yang didapat dari pelaporan dapat membantu
pencapaian prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan oleh United
Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB untuk
Pemberantasan Korupsi, sehingga memudahkan pemilih untuk mengambil
keputusan saat berada di bilik suara. Rasa takut untuk menghadapi skandal

Animal Defenders International v. the United Kingdom (Application no. 48876/08) tahun 2013.
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Tujuan yang kedua adalah untuk memudahkan lembaga penegak regulasi dan
pengawas keuangan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang dibuat
telah ditaati dengan baik. Meskipun para pelanggar pada umumnya tidak
akan mencatat kecurangan-kecurangan mereka, kewajiban untuk membuat
laporan dapat menyediakan bukti tertulis untuk investigasi lebih lanjut.
Setidaknya regulasi yang mewajibkan pelaporan keuangan diterapkan di
hampir 90 persen negara di dunia, dan biasanya diterapkan kepada partai
sekaligus kandidat perorangan. Ada beberapa negara dengan regulasi yang
sangat detil tidak mewajibkan pelaporan keuangan baik kepada partai atau
kandidat.
Isi informasi yang wajib dilampirkan dalam pelaporan keuangan dapat
berbeda-beda di masing-masing negara. Seringkali, kontroversi muncul
terkait keharusan membuka identitas pendonor; di mana keharusan ini
diterapkan di sekitar 50 persen negara yang mewajibkan pelaporan keuangan.
Di beberapa negara, keharusan mengungkapkan identitas donor hanya
diterapkan jika sang pendonor menyumbang dana dalam jumlah tertentu.16
Ketentuan semacam itu berupaya menyeimbangkan prinsip transparansi
laporan keuangan dan menjaga kerahasiaan atau privasi pendonor-pendonor
kecil; ketentuan ini juga mengurangi beban administratif bagi partai/
kandidat yang membuat laporan. Perbedaan antara negara juga terjadi terkait
persoalan apakah laporan yang diserahkan harus diungkap ke publik atau
tidak. Sekitar 20 persen negara tidak mengharuskan laporan keuangan politik
dibuka ke hadapan publik, di mana hal ini bertentangan dengan prinsip
transparansi yang diminta oleh UNCAC. Beberapa negara menyediakan
laporan dalam bentuk yang terlalu besar atau sulit diakses publik. Idealnya,
laporan keuangan harus tersedia secara online dalam format yang mudah
dicerna dan mudah dicari.17
Tabel 2.4. Alasan dan pertimbangan terkait keharusan pelaporan
keuangan
Alasan

Komentar

Meningkatkan
transparansi

Mewajibkan pelaporan keuangan penting untuk meningkatkan transparansi sebagaimana
diamanatkan UNCAC

Memfasilitasi
pengawasan

Meski dimungkinkan, pengawasan regulasi yang efektif akan sulit tanpa adanya laporan
keuangan

16 Jumlah donasi minimal untuk mengungkap identitas donor bervariasi antara I$10 di Liberia hingga
I$62.000 di Italia (untuk donasi kepada partai politik).
17 Untuk informasi lebih lanjut mengenai keterlibatan partai dan kandidat politik dalam finansial
kampanye, lihat bab-bab studi regional dalam buku ini.
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dan kehilangan dukungan suara dapat menjadi insentif perilaku yang lebih
efektif daripada sanksi-sanksi hukum.

Pertimbangan

Pilihan
utama

Komentar

Frekuensi/konteks
waktu pelaporan
(banyak negara
menerapkan dua
pilihan yang
tersedia)

Laporan
rutin

Di negara-negara di mana partai politik memiliki kegiatan aktif di luar
pemilu, laporan keuangan rutin menjadi penting. Bahkan jika partai
tidak memiliki kegiatan non-pemilu, hanya mewajibkan pelaporan
masa pemilu dapat mendorong partai mencurangi peraturan dengan
mengumpulkan dan membelanjakan dana lebih awal.

Laporan
aktivitas
kampanye

Di negara di mana partai hanya diwajibkan membuat laporan tahunan,
informasi mengenai belanja kampanye tidak dapat secara cepat
tersedia. Pelaporan di masa kampanya dapat menjadi informasi berguna
bagi pemilih, namun pelaksanaannya sulit di negara yang sumber
manusianya sedikit.

Pihak-pihak
yang diwajibkan
membuat laporan
(mayoritas negara
menggunakan
kombinasi dari
pilihan yang ada)

Partai
politik

Meskipun di banyak negara kandidat individual yang berperan besar
dalam keuangan politik, informasi mengenai keuangan partai penting
bagi transparansi.16

Kandidat

Di negara di mana sistem pemilunya fokus pada partai, kandidat
individual tidak diwajibkan membuat laporan keuangan. Meski masuk
akal, hal ini dapat mengurangi transparansi dan meningkatkan potensi
pelanggaran/kecurangan

Pihakketiga

Dapat menyediakan transparansi dan menutup celah hukum, tetapi
terdapat kesulitan dalam menentukan definisi dan batasan-batasan
pihak-ketiga

Pendapatan

Sumber pendanaan merupakan informasi penting bagi pemilih untuk
menilai independensi partai/kandidat

Pengeluar
an/belanja

Mayoritas negara mewajibkan pelaporan belanja, yang dapat
memudahkan pengendalian batas belanja dan memudahkan pemilih
untuk menilai apakah partai menggunakan uangnya (terutama dana
publik) secara bijak

Aset dan
hutang

Dapat memberikan informasi penting terkait ada atau tidaknya konflik
kepentingan (dapat juga digunakan untuk melihat apakah aset pejabat
publik meningkat di antara dua masa pemilu)

Tidak ada

Beberapa negara tidak menyediakan laporan keuangan politik kepada
publik, di mana privasi individual terjamin, namun melanggar prinsip
transparansi

Hanya
ringkasan/
ikhtisar
laporan

Beberapa negara hanya menyediakan ringkasan, lebih mudah dipahami
namun mengurangi tingkat transparansi

Seluruh isi
laporan

Menyediakan transparansi maksimal, namun ada kebutuhan untuk
menjadi privasi para pendonor kecil

Isi laporan
(mayoritas negara
menggunakan
kombinasi dari
pilihan yang ada)

Keterbukaan ke
publik

Menegakkan peraturan keuangan politik
Salah satu pelajaran penting dari pembahasan bab-bab regional di dalam buku
ini adalah bahwa regulasi formal paling baik sekalipun tidak berarti apa-apa
tanpa mekanisme penegakan yang baik. Peraturan keuangan politik yang dibuat
oleh sebab itu harus dipadukan dengan metode-metode yang dapat menjamin
tegakknya regulasi tersebut.
Ketika merumuskan regulasi, pembuat kebijakan harus memperhatikan
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Tidak ada standar kerangka kerja yang dapat menjamin efektivitas
penegakan sebuah regulasi. Faktor politis selalu berperan besar, sebagaimana
telah dibahas sebelumnya dan pada bab-bab regional setelah ini. Situasi ini
dipersulit oleh fakta bahwa, di dalam masyarakat demokratis, regulasi yang
dibuat untuk mengatur perilaku politisi justru dibuat oleh politisi itu sendiri.
Beberapa dari mereka mungkin tidak akan terlalu serius merumuskan
kebijakan yang dapat meminimalisir kesempatan untuk terpilih kembali di
periode selanjutnya. Oleh sebab itu, kesadaran para politisi dan pemangku
kepentingan yang lain untuk memoderasi penggunaan uang dalam proses
politik sangat esensial dalam perbaikan peraturan keuangan politik jangkapanjang.
Penegakan regulasi yang efektif membutuhkan lembaga publik yang
independen dan memiliki mandat yang jelas, memiliki pula sumber daya
yang memadai dan terlibat aktif dalam isu keuangan politik. Organisasi
untuk Keamanan dan Kerjasama di Lembaga Eropa untuk Institusi
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Venesia menyatakan bahwa
‘langkah-langkah yang efektif perlu diambil dalam proses legislasi untuk
menjamin independensi [lembaga penegak regulasi] dari tekanan politik dan
untuk menjaga komitmen kepada imparsialitas’.
Basis Data Keuangan Politik menunjukkan bahwa hampir 25 persen negara
tidak memiliki lembaga independen untuk menerima dan menginvestigasi
laporan terkait pelanggaran regulasi. Di negara-negara yang memiliki
lembaga semacam itu, tanggung jawab menerima dan menginvestigasi
laporan biasanya diberikan kepada lembaga pengelola pemilu, meskipun
banyak juga yang negara yang menggunakan lembaga-lembaga lain seperti
kementerian, auditor, dan lembaga yang memang khusus dibentuk untuk
tugas-tugas semacam itu. Terkait hal ini, terdapat variasi yang signifikan di
banyak negara, sebagaimana akan dibahas pada bab-bab regional.
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feasibility (kemungkinan untuk dilaksanakan) langkah-langkah yang dapat
memudahkan penegakan. Regulasi pembatasan donasi politik terkenal sulit
diawasi karena donasi politik seringkali diberikan secara rahasia. Donasi
dari korporasi besar dapat lebih mudah diawasi, namun menjamin donasi
korporasi tidak diberikan melalui pihak individual adalah hal yang sulit.
Beberapa regulasi lain dapat lebih mudah diawasi. Misalnya, di Filipina,
pemerintah membatasi iklan kampanye di televisi berdasarkan durasi
iklan yang ditayangkan. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan
adalah tingkat beban yang harus ditanggung partai/kandidat politik dari
regulasi yang dibuat. Jika benefit dari regulasi lebih kecil dari beban yang
harus ditanggung partai, pembuat kebijakan harus berpikir dua kali untuk
menegakkan regulasi yang bersangkutan.

Gambar 2.5. Apakah terdapat lembaga yang secara khusus bertugas
memeriksa dan menginvestigasi laporan pelanggaran regulasi?
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16
Ya, lembaga
khusus
(8.9%)
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pengadilan
(7.8%)

18
Ya,
pengadilan
(10.0%)

25
Ya, lembaga audit
(13.9%)

Ya, lainnya  (18.9%)
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Tidak  (22.8%)

Ya, LPP (33.9%)

Jumlah Negara

61

Catatan: LPP = Lembaga pengelola pemilu
Sumber: International IDEA. Diagram ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014.
Data diperbaharui secara terus menerus pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan
Politik. Lihat http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=294&region=-1

Lembaga publik yang bertanggung jawab menegakkan peraturan keuangan
politik harus memiliki mandat dan kapasitas yang jelas agar dapat bekerja
dengan efektif – dan tentu saja harus independen dan tegas. Ini tidak berarti
bahwa mereka harus menghukum pelanggaran-pelanggaran kecil dengan
hukuman yang berat; keterlibatan positif dengan pemangku kepentingan
politik dapat meningkatkan pemahaman kedua belah pihak mengenai urgensi
pengawasan dan pentingnya patuh terhadap regulasi. Proporsi dan dampak
pluralisme politik dan proses demokrasi harus menjadi bahan pertimbangan
ketika menjatuhkan sanksi. Lembaga penegak regulasi sendiri harus tunduk
pada praktik umum mengenai transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas.
Persyaratan lembaga penegak regulasi mirip dengan regulasi lembaga
pengelola/penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Persyaratan-persyaratan
tersebut di antaranya:
• Mandat yang jelas dan cukup dan tidak tumpang-tindih dengan
mandat lembaga-lembaga lain;
• Proses penunjukan pemimpin yang inklusif, transparan, dan menjamin
independensi kelembagaan dari tekanan politik serta kepercayaan
publik;
• Posisi jabatan kepemimpinan dan kepegawaian yang aman sehingga
terlepas dari pengaruh luar;
• Pendanaan yang cukup dan kendali yang kuat atas anggaran; dan
34 International IDEA

Harus terdapat pula sanksi yang realistis dan proporsional untuk menghukum
para pelanggar regulasi. Mengumumkan peringatan atau metode ‘menyebut
nama dan mempermalukan’ pelanggar dapat menjadi langkah yang efektif
di negara di mana partai/kandidat politik sangat takut pada opini publik
(pendekatan ini dapat lebih diefektifkan dengan membuka data keuangan
kepada publik). Tetapi pendekatan klasik seperti denda, pemberhentian
dana bantuan pemerintah, dan sanksi penjara, mungkin dibutuhkan untuk
mencegah pelanggaran yang lebih serius. Hampir semua negara, setidaknya
dalam bentuk tertulis, menerapkan sanksi; denda merupakan bentuk sanksi
yang paling banyak digunakan.
Salah satu tugas penting yang harus dilakukan lembaga penegak regulasi
adalah membuka informasi kepada publik mengenai bagaimana partai
dan kandidat politik mendapatkan dan membelanjakan uang mereka.
Keterbukaan informasi ini dapat membantu para jurnalis dalam menelusuri
asal-usul keuangan politik, dan apakah para pendonor diuntungkan oleh
kontrak-kontrak atau regulasi pemerintah sebelumnya. Media massa
memegang peranan penting dalam upaya pengawasan dan penegakan
peraturan keuangan politik. Investigasi yang dilakukan jurnalis seringkali
mengungkap pelanggaran-pelanggaran lebih banyak dibandingkan lembaga
pemerintah yang bertugas melakukan hal tersebut.
Masyarakat sipil secara keseluruhan juga memiliki fungsi penting dalam
meningkatkan transparansi. Pengawasan dana kampanye secara independen
telah menjadi praktik yang lumrah di berbagai negara di dunia. Sambil
dibarengi dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,
upaya pengawasan tersebut dapat menjadi pendorong utama bagi reformasi
dan perubahan kultur keuangan politik.
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• Pengadopsian nilai-nilai imparsialitas dan transparansi, serta
keterlibatan aktif bersama komunitas-komunitas terkait untuk
meningkatkan kepatuhan dan menghindari pelanggaran.
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Afrika
Magnus Ohman

Beberapa pengamat perpolitikan Afrika akan mengatakan bahwa uang tidak
berperan besar dalam dinamika politik di dalamnya. Faktanya, bagaimana
partai atau kandidat politik mengelola uang mereka memiliki dampak yang
lebih signifikan terhadap proses pemilu daripada apapun yang terjadi pada
hari pemilihan. Sayang sekali masih banyak pihak yang gagal melihat fakta
penting ini. Banyak yang masih harus dipelajari tentang bagaimana partai
atau kandidat politik di wilayah Afrika mendapatkan serta membelanjakan
keuangan politik mereka.

Pengantar terhadap permasalahan keuangan politik
di Afrika
Negara-negara di Afrika menghadapi begitu banyak persoalan kompleks
terkait keuangan politik sehingga pembahasan mengenai hal tersebut dapat
menjadi sebuah buku tersendiri. Persoalannya juga masing-masing berbeda
di tiap negara. Berikut ini adalah pendahuluan singkat terhadap beberapa
persoalan kunci terkait keuangan politik di Afrika.
Akses pendanaan bagi seluruh aktor terkait

Salah satu masalah terbesar adalah tidak meratanya arena kompetisi politik,
di mana partai oposisi biasanya dirugikan oleh posisi finansial yang lebih
lemah.1 Persoalan inilah yang kerap menjadi motif perjuangan politik antara
pihak yang berkuasa dan yang tidak, atau dengan kata lain ‘antara semua
partai/kandidat oposisi dengan partai/kandidat/ rejim yang berkuasa’.2
Kesenjangan finansial ini yang membuat partai atau kandidat oposisi kesulitan
1 Teshome 2009a, h. 293.
2

Saffu 2003, h. 27.
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untuk meyakinkan dan meraih dukungan masyarakat. Kesulitan tersebut
terutama dialami oleh kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan dan
anak muda.
Penyalahgunaan sumber daya negara

Penyalahgunaan sumber daya negara merupakan salah satu problem kunci
dalam keuangan politik di Afrika. Ketika seluruh partai politik petahana
menggunakan kedudukan mereka untuk meningkatkan peluang mereka
terpilih kembali hingga suatu batas tertentu, penyalahgunaan sumber daya
publik secara langsung untuk tujuan-tujuan politik dapat memiliki akibat
yang sangat berbahaya dan berakibat pada ketidaksamaan arena pertandingan
sebagaimana dibicarakan di atas. Sebuah analisis menyatakan:
(Penyelewengan kekayaan negara) membuat arena demokrasi menjadi
tidak adil karena meningkatkan kesempatan petahana untuk terpilih
kembali. Penggunaan aset publik demi tujuan-tujuan politis juga
berpengaruh negatif terhadap kualitas pemerintahan, terutama karena
pelayanan publik yang diberikan akan menurun secara kuantitas dan
kualitas.3
Klientelisme

Klientelisme (atau dikenal juga dengan sebutan neo-patrimonialisme
atau sistem patron-klien) merujuk pada kondisi di mana seorang patron
(pada konteks ini umumnya seorang politisi) membangun relasi dengan
sekelompok orang (korporasi, partai, atau kelompok lain) demi berbagai
keuntungan eksklusif. Peran klientelisme dalam perpolitikan di Afrika sering
diperdebatkan dan sangat kontroversial,4 tetapi dapat dirangkum sebagai
berikut: ‘Otoritas politik di Afrika umumnya didasarkan pada relasi antara
pihak pemberi dan penerima, di dalam sebuah rantai pertukaran yang tidak
pernah putus dari tingkat desa hingga pemerintah pusat’.5
Pembelian suara

Memberikan uang daripada gagasan politik untuk meraih dukungan adalah
praktik yang jamak di Afrika. Praktik ini dianggap persoalan yang serius di
berbagai negara di Afrika, dan seringkali dikaitkan dengan sistem klientelisme
(dan tingkat kemiskinan yang tinggi di hampir semua negara Afrika). Praktik
suap ini (yang ilegal di hampir semua negara kecuali mungkin di Djibouti
dan Mauritania) akan dibahas lebih jauh di bagian selanjutnya.
3

Speck dan Fontana 2011, h. v.

4 Beberapa pihak berpendapat bahwa diskusi mengenai klientelisme merepresentasikan pandangan
simplistik atau pesimis mengenai Afrika. Untuk pembahasan kritis terhadap klientelisme Afrika, lihat
Young 2009.
5 Van de Walle 2001, h. 51.
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Ketergantungan terhadap dana asing

Meski dampaknya sulit dikuantifikasi, ketergantungan negara-negara Afrika
terhadap dana bantuan asing terbukti secara signifikan mempengaruhi arus
uang di dalam proses politik dalam negeri.7 Meningkatnya ketergantungan
terhadap dana asing dapat mengancam tingkat persaingan dalam pemilu,
karena para politisi saling berkompetisi hanya untuk mendapatkan dana
bantuan. Sayangnya perbaikan struktural untuk mengelola dana asing
dalam politik kadang juga mempengaruhi dana bantuan asing yang sedianya
ditujukan untuk kepentingan publik. Praktik paling jamak yang dilakukan
politisi untuk mendapatkan dana asing adalah membentuk organisasi
kemasyarakatan artificial. Bagaimana dana bantuan asing distrukturisasi
oleh sebab itu dapat berdampak besar terhadap dinamika keuangan politik.
Sifat tunai dalam perekonomian Afrika

Dibandingkan negara-negara dari benua lain, ekonomi negara-negara
Afrika relatif lebih tergantung pada transaksi tunai. Ketergantungan ini
berdampak negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan dan membuat
sistem pengawasan keuangan politik menjadi semakin sulit.8 Transaksi tunai
cenderung lebih sulit diawasi daripada transfer antar bank, serta rendahnya
ketaatan membayar pajak membuat keuangan politik kepada partai atau
kandidat politik tidak pernah meninggalkan jejak tertulis.9

6

Lihat, misalnya, Kupferschmidt 2009.

7 Prediksi International Monetary Fund (IMF) untuk tahun 2015 menyebutkan bahwa dana asing akan
melebihi setengah dari belanja pemerintah di 70 persen negara yang diteliti. Dikalkulasi dari IMF
2005, h. 148.
8 Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa hanya kurang dari 20 persen rumah tangga di Afrika yang
memiliki rekening bank, yakni kurang dari setengah dibandingkan negara-negara berkembang di
wilayah lain. Beck, Fuchs and Uy 2009, h. 4. Lihat juga Kaniki 2008.
9 Tax Justice Network (2012) memperkirakan jumlah pengemplangan pajak di Afrika mencapai hampir
$80 juta per tahun, di mana angka tersebut hampir sama dengan total belanja benua Afrika di bidang
kesehatan.
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Sebuah masalah yang signifikan, yang tampak meningkat adalah masuknya
pendanaan yang dilarang hukum dalam proses-proses politik di Afrika.
Dana-dana dari perdagangan sumber daya alam yang melanggar hukum
kadang-kadang digunakan untuk membungkam politisi agar tidak
menyelidiki pelanggaran dalam industri ekstraktif. Di samping itu, mereka
yang terlibat dalam pengangkutan obat-obatan yang melanggar hukum dari
Amerika Latin melalui Afrika (terutama Afrika Barat) ke Eropa kadangkadang menggunakan sumber daya mereka untuk mempengaruhi politisi
dan partai politik di Afrika.6

Ikhtisar peraturan keuangan politik di Afrika
Semua negara di Afrika – kecuali Chad, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Gambia,
Somalia, dan Sudan Selatan – telah ikut menandatangani atau meratifikasi
Konvensi PBB untuk Pemberantasan Korupsi (UNCAC) tahun 2005, yang
menyatakan bahwa semua negara harus ‘mempertimbangkan langkahlangkah legislatif dan administratif… untuk meningkatkan transparansi
dalam pendanaan kandidat pejabat publik dan, jika dimungkinkan, pendanaan
kepada partai politik’.10
Dalam konteks Afrika, pedoman utama pemberantasan korupsi berasal dari
Konvensi Uni-Afrika dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang
menyatakan dalam Pasal 10 bahwa ‘masing-masing pemerintahan harus
mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk: (a) melarang
penggunaan dana yang dihasilkan dari praktik korupsi untuk diberikan
kepada partai politik; dan (b) mengejawantahkan prinsip transparansi di
dalam pendanaan partai politik’. Pedoman lain disediakan oleh Komunitas
untuk Pembangunan Afrika Selatan (SADC), yang menyatakan bahwa
lembaga penyelenggara pemilu harus ‘diberdayakan secara hukum untuk
melarang pengeluaran jenis-jenis tertentu untuk membatasi dampak-dampak
negatif uang di dalam proses demokrasi dan hasil pemilu’.11
Forum Komisi-komisi Pemilu dari negara-negara SADC mengembangkan
‘Prinsip-prinsip untuk Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengamatan Pemilu
di Wilayah SADC’ pada tahun 2003. Dokumen ini menyatakan bahwa
‘penggunaan aset dan dana publik untuk tujuan-tujuan politik harus
diregulasi demi menyamaratakan arena kompetisi politik … Partai dan
kandidat politik harus bertanggung jawab terhadap lembaga pengelola pemilu
di dalam penggunaan aset dan dana publik tersebut’.12 Sebagaimana banyak
terjadi di wilayah lain (kecuali Eropa), Afrika hanya memiliki pedoman yang
terbatas terkait peraturan keuangan politik.
Sumber pendapatan partai politik dan kandidat

Berbagai bentuk regulasi digunakan untuk mengontrol bagaimana partai
dan kandidat politik mendapatkan uang mereka, di antaranya pelarangan
dan pembatasan, serta pemberian dana publik secara langsung maupun tidak
langsung.

10

UNCAC 2005, Article 7(3). Penekanan ditambahkan.

11 SADC 2001, Article 6. Dokumen ini juga menyatakan bahwa ‘undang-undang pemilu melarang
pemerintah untuk memberikan dana bantuan yang dapat menyebabkan kompetisi menjadi tidak
adil’, paragraf. 3.i.
12

SADC 2003.
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Pelarangan kontribusi

Gambar 3.1. Negara-negara Afrika yang melarang donasi politik dari
korporasi dan pihak asing
Apakah terdapat pelarangan
terhadap donasi dari korporasi?

Apakah terdapat pelarangan
terhadap terhadap donasi dari
pihak asing?

© International IDEA

© International IDEA

n Ya

n Tidak

n Tidak ada data

Sumber: International IDEA. Peta ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014.
Data terus diperbaharui pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik (Basis Data
Keuangan Politik). Lihat http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=246&region=2,
serta http://www.idea.int/political-finance/question.cfm&field=248&region=2

Beberapa jenis pelarangan donasi untuk partai politik terkadang tidak berlaku
bagi kandidat individual. Di beberapa kasus, pelarangan donasi untuk partai
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Beberapa jenis sumber pendanaan partai dan kandidat politik dianggap
sangat merugikan sehingga dilarang penggunaannya. Secara umum,
pelarangan sumber keuangan politik di Afrika tidak banyak berbeda dengan
wilayah lain. Jenis pelarangan yang paling banyak diterapkan (diterapkan
oleh 80 persen negara-negara Afrika) adalah pelarangan pemberian dana
bantuan negara terhadap partai-partai politik tertentu (yang merupakan
upaya mencegah penyelewengan kekayaan negara). Pelarangan terhadap dana
asing (diterapkan di 60 persen negara) dan sumber anonim (50 persen) juga
umum digunakan. Pelarangan terhadap sumber anonim dapat membantu
meningkatkan transparansi dan memudahkan lembaga pengawas dan para
pemilih untuk menilai apakah regulasi pelarangan jenis lain dipatuhi atau
tidak, serta secara efektif dapat mencegah masuknya dana yang dilarang
hukum hasil tindakan kriminal. Hanya kurang dari 20 persen negara-negara
di Afrika yang melarang pendanaan dari korporasi besar dan serikat pekerja.

dua kali lebih banyak dibandingkan untuk kandidat. Kesenjangan regulasi
antara partai dan kandidat ini membuat upaya penegakan regulasi menjadi
sulit, karena seringkali kandidat menjalankan kampanyenya secara terpisah
dari partai yang menaunginya.
Pembatasan kontribusi

Hanya sedikit negara Afrika yang membatasi jumlah donasi yang boleh
diberikan oleh penyumbang yang memenuhi syarat: 14 persen negara
membatasi jumlah donasi yang boleh diberikan kepada partai dalam
setahunnya, sementara hanya 3 persen negara yang membatasi jumlah donasi
bantuan kampanye politik, dan hanya 7 persen negara yang membatasi
jumlah donasi kepada kandidat.
Jumlah pembatasan donasi seringkali begitu tinggi: batas jumlah donasi
di Kenya mencapai 5 persen dari total pengeluaran partai politik tahun
sebelumnya.13 Di Mauritania, hanya maksimal sepuluh orang yang boleh
menyumbang dana kampanye sebuah partai. Di Uganda batasan donasi
mencapai hampir 400 juta shilling (UGX) (I$500.000), sementara seorang
pendonor di Republik Kongo dapat berkontribusi setara dengan 1.000 upah
minimum dalam setahun (sepuluh kali lebih tinggi daripada di Algeria).
Nigeria menerapkan batasan yang paling sedang: 1 juta Naira (NGN)
(I$14.000) kepada setiap kandidat dalam pemilu.14 Namun, karena setiap
kandidat tidak diwajibkan melaporkan keuangan politik mereka, pembatasan
tersebut sulit diterapkan. Pembatasan donasi tahunan kepada partai politik
di Maroko mencapai sekitar 100.000 Dirham (MAD) (I$16.000).
Tingkat pembatasan donasi hanya akan efektif jika distribusi donasi diawasi
dan sanksi ditegakkan. Secara umum, regulasi pembatasan jumlah donasi
hanya berperan kecil dalam pengaturan de facto keuangan politik di Afrika.
Sumber pendanaan privat

Kebanyakan partai politik di Afrika sangat bergantung pada pendanaan dari
pihak privat. Sumber pendanaan privat dalam konteks politik Afrika dapat
dibagi ke dalam beberapa kategori.

13 Patut diingat bahwa pembatasan di Kenya masih harus diujicobakan terlebih dahulu di pemilu.
14 Di dalam buku ini, Dolar Internasional (I$) ditulis bersama dengan jumlah uang dalam mata uang
negara masing-masing. Dolar Internasional adalah mata uang hipotetis yang menghitung daya beli
masyarakat sehingga cocok digunakan sebagai pembanding antar negara. Untuk negara-negara yang
daya beli masyarakatnya berbeda secara signifikan dengan Amerika Serikat (yang menjadi dasar
pembanding), nilai tukar I$ mungkin dapat berbeda dengan nilai tukar nominal. Tidak akan ada
pembandingan bagi Dolar AS (karena nilainya sama dengan I$), mata uang tidak dikenal, dan mata
uang sekunder seperti Euro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab Tambahan V.
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Iuran Anggota

Meskipun faktor iuran ini tampaknya menjadi perbedaan besar terkait
keuangan politik di wilayah Afrika dengan wilayah-wilayah lain – khususnya
negara-negara maju dengan tradisi demokrasi yang mapan di Eropa Barat
– perbedaannya sesungguhnya tidak terlalu mencolok. Saat ini sudah ada
kesadaran di seluruh dunia bahwa iuran anggota tidak lagi menjadi satusatunya sumber pendanaan partai politik yang dominan. Menurunnya tingkat
keanggotaan partai dan meningkatnya jumlah dana bantuan pemerintah di
negara-negara demokrasi mapan telah membuat iuran anggota menjadi tidak
relevan lagi sebagai sumber pendapatan partai.18
Mengingat tingkat kemiskinan yang tinggi di negara-negara Afrika (sekitar
46 persen orang Afrika hidup dengan pendapatan di bawah US$ 1,25 per
hari), iuran anggota tampaknya tetap tidak akan menjadi sumber pendapatan
politik yang dominan untuk beberapa tahun ke depan.19

15 Data yang dipakai Hopwood mengindikasikan bahwa partai oposisi di Namibia hanya memiliki
kurang dari 1000 anggota yang digaji (2005, h. 135). Boer (2004, h. 7) mencatat bahwa salah satu
partai oposisi kecil, Democratic Turnhalle Alliance, melaporkan pada 2004 bahwa mereka menerima
I$1.500 per tahun dari iuran anggota.
16 Musambayi 2006. h. 11. Begitu juga Salih (2007, h. 15) juga menekankan bahwa ‘mayoritas partai
politik Afrika tidak memiliki daftar keanggotaan, sehingga jangan harap iuran anggota dibayar
dengan rutin’, dan Matlosa (2007, h. 44) setuju bahwa di Afrika Selatan, ‘[i]uran keanggotaan tidak
cukup untuk menopang operasional partai’.
17 Ninsin 2006, h. 18. Lihat juga NIMD 2007. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa
partai politik di Ghana mendapatkan sekitar 15 persen pemasukan partai dari iuran anggota. NamKatoti et al. 2011, h. 96.
18 Nassmacher (2009, h. 211) mencatat bahwa ‘[h]anya sejumlah kecil negara di Eropa Barat yang
memberikan kontribusi penting bagi anggota partai dalam aktivitas pendanaan di kantor pusat’.
19 Angka kemiskinan ini (berdasarkan daya beli) merupakan perhitungan UN Development Programme’s
Human Development Index 2011.
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Idealnya, mengandalkan iuran anggota adalah solusi terbaik bagi persoalan
pendanaan partai dilihat dari perspektif demokrasi dan kepemilikan kelas
akar-rumput. Kami tidak tahu seberapa penting iuran anggota partai di
dalam sistem keuangan politik di Afrika, terutama karena data partai politik
yang terpercaya nyaris tidak tersedia di wilayah ini. Bahkan hanya segelintir
partai di Afrika yang dapat menyediakan daftar keanggotaan dengan
jelas.15 Mengingat besarnya pengaruh politik klientelisme sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, anggota partai politik di Afrika mungkin dapat
dilihat sebagai penerima, bukan penyokong, pendanaan partai. Musambanyi
mencatat bahwa masyarakat Kenya punya perspektif bahwa ‘partai politik
harus membantu anggota partai yang membutuhkan dana bantuan’.16 Di
Ghana, keanggotaan partai bahkan dianggap ‘tidak penting. Kalaupun toh
(di beberapa tempat) dianggap penting, kemiskinan hebat yang dialami
masyarakat Ghana membuat iuran yang dapat dibayar oleh anggota kepada
partai menjadi terbatas’.17

Donasi kecil

Di samping iuran anggota, donasi-donasi berjumlah kecil kepada partai
politik juga dianggap baik dilihat dari perspektif demokrasi, karena partai
politik yang mendapat donasi kecil dari banyak pihak cenderung tidak
akan merasa memiliki “hutang” kepada segelintir pihak-pihak tertentu,
serta terdorong untuk mempertahankan dukungan basis massa yang besar.
Persoalan pendanaan dari donasi kecil di Afrika sama dengan persoalan
terkait iuran anggota partai: tingginya angka kemiskinan dan kentalnya
sistem klientelisme.
Meskipun banyak juga kasus di mana partai-partai politik berhasil
mengumpulkan dana dengan cara-cara yang inovatif. Ketika menjadi partai
oposisi pada dekade 1990-an, Partai Patriotik Baru (NPP) di Ghana menjual
roti berlogo partai kepada khalayak ramai sebagai metode pengumpulan dana
dan promosi partai.20 Partai-partai di Afrika Selatan juga sudah memulai
upaya pengumpulan dana berbasis SMS.21
Donasi Besar

Donasi besar (dari orang-orang kaya, korporasi, dan berbagai jenis organisasi
lain) sering dianggap problematis, karena ada kemungkinan sang pendonor
dapat mempengaruhi sang penerima, di mana hal ini dapat mengacaukan
proses demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Beberapa negara mencoba
mengurangi praktik pemberian donasi politik berjumlah besar dengan cara
membatasi jumlah donasi yang boleh diberikan, meskipun cara ini termasuk
jarang dilakukan di wilayah Afrika.
Motivasi korporasi memberikan donasi politik bisa jadi baik, yakni memenuhi
tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi tetap selalu ada kemungkinan pihak
perusahaan menyimpan pamrih di kemudian hari. Jika kasusnya seperti itu,
perusahaan biasanya tidak akan mau menyumbangkan donasi kepada partai
atau kandidat yang kemungkinan menangnya kecil. Kecenderungan ini
biasanya menguntungkan partai berkuasa, seperti di Gambia di mana ‘donasi
perusahaan swasta kepada partai pemerintah APRC [Alliance for Patriotic
Reorientation and Construction] disiarkan lewat televisi’.22 Seorang mantan
bendahara Kongres Nasional Afrika (ANC) di Afrika Selatan menyatakan
bahwa partai tersebut pernah menerima 2 juta Rand (ZAR) (I$350.000) dari
seorang pengusaha kulit hitam.23 Di negara-negara Afrika di mana tidak ada
partai yang dominan terlalu lama, para pengusaha biasanya memberikan
20 Pengamatan penulis. Di beberapa negara Afrika, partai politik dilarang melakukan aktivitas komersial.
21

Pocit 2012.

22 Commonwealth Expert Team 2011, h. 19. Laporan ini mengungkapkan bahwa donasi korporasi
termasuk hukum di Gambia, namun donasi dari korporasi jarang diberikan kepada partai oposisi.
23 Tom Lodge, dikutip dari Robinson and Brummer 2006, h. 10. Sebagai konsekuensi dari donasi ini,
Partai ANC bertindak sebagai ‘fasilitator pengusaha kulit hitam di negara tersebut’, sehingga dicurigai
pejabat partai hanya menelurkan kebijakan-kebijakan yang bersifat partisan.
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Kadang-kadang partai atau kandidat politik mengambil celah hukum agar
terlihat mematuhi peraturan. Regulasi pemilu di Nigeria membatasi donasi
individual maksimal NGN 1 juta (I$14.000) kepada kandidat politik. Pada
tahun 2010, Alhaji Abdulsamad Rabiu mendonasikan lebih dari NGN 250
juta (I$3,5 juta) kepada presiden petahana, namun Alhaji menyatakan donasi
tersebut hukum karena dikumpulkan dari anggota keluarga Alhaji yang
berjumlah lebih dari 250 orang masing-masing NGN 1 juta per orang.25
Donasi dari korporasi juga tidak selamanya bersifat voluntaristik atau
sukarela. Berdasarkan sebuah survei mengenai korupsi di Mozambik, banyak
perusahaan menyebut ‘pemalakan politik’ sebagai salah satu problem korupsi
di Mozambik; sekitar 21 persen perusahaan mengaku pernah didatangi oleh
pihak partai politik untuk dimintai sumbangan.26
Pendanaan dari petinggi partai

Sumber pendanaan partai lain yang juga umum di Afrika adalah dari kantong
pribadi sang ketua atau para petinggi partai. Di Zambia, sudah menjadi
kebiasaan umum bahwa ‘tanggung jawab pendanaan kampanye berada di
pundak para petinggi partai’.27
Tetapi pendanaan dari hanya dari ketua partai biasanya tidak dilakukan
oleh partai penguasa atau partai oposisi yang besar. Mengelola partai besar
dengan hanya mengandalkan dana pribadi segelintir orang biasanya tidak
akan cukup.
Pendanaan dari petinggi partai tidak selamanya dipandang secara negatif oleh
para pemilih. Sebuah penelitian di Uganda menyatakan bahwa pendanaan
dari petinggi partai merupakan salah satu sumber keuangan politik yang
disetujui masyarakat (21 persen, bahkan lebih tinggi daripada iuran anggota
yang hanya 15 persen).28 Perspektif yang positif ini mungkin terkait dengan
pandangan masyarakat bahwa pihak-pihak yang ingin berkuasa secara
politik sudah sepantasnya menggunakan modal atau kekayaannya sendiri.
Di sisi lain, partai politik yang terlalu bertumpu pada pendanaan satu orang
biasanya tingkat demokratisasi di internal partai menjadi berkurang.

24 Lihat Democracy International 2011, h. 7. Hanya Liberia, Mali, Mozambik, Republik Congo, dan
Sierra Leone yang melarang donasi korporasi lokal kepada partai politik.
25

This Day Live 2010.

26

Spector, Schloss dan Green 2005, h. 12.

27

EISA 2006c.

28

Ssenkumba 2006, h. 7ff.
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donasi kepada partai-partai besar untuk ‘mengurangi risiko kalah’.24

Pendanaan dari kandidat yang diusung

Telah menjadi pandangan umum bahwa partai harus membantu secara
finansial kandidat politik yang diusungnya. Di Afrika, kandidat pemilu
presiden juga umumnya didanai oleh partai politik yang mengusungnya (jika
partainya merupakan partai besar).29
Namun untuk pemilu non-presidensial, situasinya agak berbeda. Di Ghana,
Sierra Leone, dan Kenya, misalnya, kandidat politik yang ingin diusung oleh
partai biasanya harus membayar sejumlah uang hanya agar dipertimbangkan
sebagai kandidat.30 Di negara-negara dengan tingkat loyalitas partai yang
tinggi, proses kompetisi untuk dinominasikan oleh partai “yang tepat”
kadang jauh lebih penting daripada proses pemilu itu sendiri, karena
kemenangannya sudah nyaris dapat dipastikan. Oleh sebab itu akan lebih
banyak dana yang mengalir dalam seleksi kandidat partai daripada di dalam
proses kampanye pemilu.
Itulah sebabnya seringkali kandidat politik harus membayar sendiri
dana kampanye mereka. Sebuah laporan dari tahun 2011 di Tanzania
mengungkapkan bahwa ‘partai-partai kecil harus memilih sendiri kandidat
mereka berdasarkan kapasitas finansial sang kandidat’.31 Sebuah penelitian
lain mengungkapkan mengenai ‘risiko finansial yang harus dihadapi para
kandidat politik dalam upaya mendapatkan jabatan politik’.32 Pada pemilu
tahun 2007 di Kenya, ‘banyak kandidat parlemen mendanai sendiri
kampanye mereka, di mana sumbernya uangnya berasal dari dana pribadi,
sumbangan dari keluarga dan kerabat, skema piramida, atau pinjaman dari
bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan’.33 Laporan yang sama juga
menyebutkan bahwa rata-rata hanya 5 persen pengeluaran kandidat yang
dibantu oleh partai pengusungnya.34
Ketergantungan partai politik terhadap kapasitas finansial masing-masing
kandidat sangat menguntungkan bagi kandidat yang kaya raya dan sangat
merugikan bagi kandidat miskin dan memiliki akses terbatas terhadap
sumber daya seperti kandidat perempuan.
Mengapa banyak kandidat rela mengeluarkan banyak uang untuk
mendapatkan jabatan politik? Setelah mengkaji berbagai keuntungan sebagai
29 Bagi partai-partai kecil, pembedaan ini dapat menjadi kabur jika kandidat presidennya merupakan
ketua partai dan sekaligus donatur utama.
30

Maiyo 2008, h. 61; Wiafe-Akenten 2004, h. 10.

31

EU EOM 2011b, h. 24.

32 Bryan dan Baer 2005, h. 1. Data dari wilayah lain menunjukkan bahwa ketakutan menghadapi
kebangkrutan finansial merupakan salah satu pertimbangan bagi kandidat perempuan untuk tidak
mengikuti pemilu. Lihat McLean 2003, h. 63, dan Women’s Environment and Development
Organization 2007, h. 4.
33 Coalition for Accountable Political Financing 2008, h. 22. Untuk pembahasan mengenai isu yang
sama di Ghana, lihat Ohman 2004, h. 144ff.
34

Coalition for Accountable Political Financing 2008, h. 36.
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Pendanaan dari pejabat terpilih

Menarik uang dari gaji pejabat terpilih pada hakikatnya adalah suatu bentuk
pendanaan politik tidak langsung yang berasal dari dana publik atau dana
bantuan pemerintah, karena gaji pejabat berasal dari anggaran negara.
Pendanaan seperti ini, tentu saja, tidak secara khas hanya dilakukan di
Afrika, karena sistem semacam ini juga dilakukan oleh partai-partai politik
di Jerman dan Italia.36 Helle menyatakan bahwa di Uganda ‘partai oposisi
mendapatkan dana yang cukup banyak dari sebagian gaji anggota partai yang
menjadi pejabat publik. Besaran potongan gaji umumnya sekitar 10-20%
dari total gaji.37 Metode pendanaan ini tercatat dilakukan juga di negaranegara seperti Botswana, Lesotho, Nigeria, Afrika Selatan, dan Zimbabwe.38
Pendanaan seperti ini pada umumnya dinilai baik dan hukum, namun perlu
dicatat bahwa sistem pendanaan ini semakin meningkatkan urgensi partai
untuk memenangi pemilu: jika partai kalah dalam pemilu, maka mereka
akan kehilangan sumber pendanaan yang cukup penting. Oleh sebab itu
partai yang kalah pemilu bisa dibilang “kalah dua kali”.39
Namun sistem pendanaan semacam ini bisa berdampak buruk bagi demokrasi
jika partai politik menuntut anggota-anggotanya yang bekerja sebagai
pegawai pemerintah (PNS) juga menyumbangkan sebagian gaji mereka ke
dalam kas partai40 – sebuah praktik yang umumnya disebut sebagai ‘macing’.
Oleh sebab itu banyak negara melarang pegawai-pegawainya terlibat aktif di
dalam politik.41
Pendanaan dari aktivitas komersial

Aktivitas komersial yang dilakukan partai politik dapat meningkatkan risiko
konflik kepentingan dan mengaburkan garis batas antara tanggung jawab
politik dengan kepentingan komersial. Di beberapa negara Afrika, seperti
Ethiopia dan Kenya, partai politik dilarang secara eksplisit terlibat dalam
35

Ibid., h. 59.

36 Nassmacher 2003, h. 120. Partai Kiri di Swedia telah mematok gaji anggota mereka yang telah
menjabat dan mewajibkan anggota tersebut membayar uang yang jumlahnya melebihi patokan
tersebut kepada partai. Local 2012.
37

Helle 2011, h. 6.

38 Bryan dan Baer 2005, h. 124, Punch 2012, Somolekae 2006, h. 8ff , Think Africa Press 2012, Matlosa
dan Sello 2005, h. 47.
39

Helle 2011, h. 6.

40

Lihat, misalnya, Bryan dan Baer 2005, h. 141 terkait Zambia.

41

Austin dan Tjernstrom 2003, h. xiv.
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anggota parlemen di Kenya, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa ‘bagi
para pemenang, menjadi anggota parlemen merupakan sebuah keputusan
bisnis yang menguntungkan. Namun bagi kandidat yang kalah, bisa menjadi
awal bagi kebangkrutan personal’.35

kegiatan komersial. Sedangkan di negara lain seperti Sierra Leone dan
Mozambik, praktik ini tidak dilarang secara langsung, namun pendanaan
dari aktivitas komersial termasuk salah satu pendanaan yang tidak diijinkan.
Namun bukan berarti partai politik di Afrika sama sekali tidak boleh
melakukan aktivitas komersial; partai penguasa, misalnya, boleh mengambil
keuntungan jika memiliki relasi yang dekat dengan sektor bisnis. Beberapa
negara di Afrika juga ada yang memperbolehkan partai politik terlibat dalam
aktivitas komersial, seperti di Benin dan Libya (khusus di Libya aktivitasnya
terbatas pada sektor kebudayaan dan media).
Mengingat kurangnya pendanaan yang tersedia untuk partai politik,
keengganan sektor privat untuk terlibat dengan partai, dan terbatasnya sumber
dana publik yang tersedia, mungkin ada baiknya jika partai diperbolehkan
melakukan aktivitas komersial selama masih terkait dengan aktivitas rutin,
seperti percetakan dan penerbitan buku. Beberapa pembatasan perlu
ditegaskan sejak awal: (1) aktivitas komersial partai tidak boleh dianggap
sebagai kontrak publik, (2) pendapatan partai yang didapat dari aktivitas
komersial tersebut harus dibatasi, dan (3) setiap transaksi komersial yang
dilakukan harus dicatat ke dalam laporan keuangan partai.
Dana Asing

Mayoritas negara-negara di Afrika melarang pendanaan partai yang berasal
dari pihak asing (meskipun hanya 30 persen negara yang secara eksplisit
membuat larangan tersebut). Meski begitu, bukan berarti tidak ada sama
sekali dana asing yang mengucur di dalam sistem politik negara-negara
di Afrika, dan data penelitian yang tersedia terkait persoalan ini sangat
terbatas. Dana asing umumnya dinilai sebagai intervensi yang merugikan
terhadap proses politik negara yang bersangkutan, meskipun tidak berada
dalam level yang sama dengan dana yang dilarang hukum (hasil korupsi
atau tindak kriminal). Beberapa negara, seperti Lesotho, Namibia, dan
Tanzania, memperbolehkan partai menerima dana dari pihak asing selama
pelaporannya dipublikasi (meskipun persyaratan ini jarang dipatuhi).
Persoalan lain terkait dana asing adalah ketika partai atau kandidat politik
mengumpulkan dana dari warga Afrika yang tinggal di luar negeri. Banyak
partai politik asal Afrika yang memiliki cabang di negara-negara seperti
Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat, dan partai-partai ini kerap
menerima sumbangan dana dari simpatisan ekspatriat di negara-negara
diaspora.42 Tentu saja tidak ada yang salah ketika ada warga asing yang
mendukung aktivitas politik di negara asal mereka selama mengikuti peraturan
yang ditetapkan; keterlibatan tersebut dapat membantu warga asing agar
tetap terkoneksi dengan proses politik negara asal mereka.43 Namun memang
42 Teshome 2009b, h. 407.
43

Arthur 2010, h. 2
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Pendanaan yang dilarang hukum

Salah satu masalah khusus di beberapa bagian Afrika adalah pengaruh
pendanaan yang dilarang hukum pada proses politik. Jalur perdagangan
narkotika yang berasal dari Amerika Latin via Afrika Barat menuju Eropa
diperkirakan menghasilkan keuntungan USD 2 miliar per tahun.44 Sejumlah
negara-negara miskin seperti Guinea, Guinea-Bissau, dan Mali, merupakan
negara-negara yang sangat terpengaruh oleh uang hasil perdagangan narkotika
sehingga sering disebut sebagai ‘narco state’ (‘negara narkotik’).45 Akan tetapi,
perdagangan ini juga dianggap memiliki pengaruh yang merusak terhadap
proses politik di negara-negara stabil lainnya, seperti Ghana.46 Salah seorang
pengamat menyatakan:
Politik demokrasi membutuhkan pendanaan yang cukup agar dapat
berfungsi dengan baik: memenangkan pemilu dan mengamankan
kursi kekuasaan mengimplikasikan dana kampanye dan patronase
jejaring politik yang luas. Di saat banyak negara-negara maju yang
mengupayakan transisi dari periode pascakonflik menuju periode
demokratis, banyak dari kita tidak mengetahui bahwa sumber
keuangan politik yang dominan di wilayah-wilayah miskin berasal dari
uang narkotika.47
Lebih jauh, Kupferschmidt juga menyebut ‘eksploitasi sumber daya alam
yang dilakukan korporasi asing’ sebagai salah satu biang keladi persoalan
politik di negara-negara Afrika yang rawan konflik.48 Sebuah penelitian
mengungkapkan bahwa profit besar yang didapat dari situs kilang minyak
baru di São Tomé dan Principe membuat praktik suap suara, sedangkan
penelitian lain menyebutkan relasi antara praktik penimbunan minyak
dengan tingginya pendanaan kampanye di Nigeria.49 Tentu saja kekayaan
alam tidak selamanya menjadi kutukan bagi sistem politik dan ekonomi
Afrika. Sebagaimana Throup katakan, ‘minyak dapat menjadi kekuatan
ekonomi yang potensial atau menjadi sumber utama instabilitas.’50
44

Throup 2011, h. 11.

45

Kupferschmidt 2009, h. 17 dan Shaw 2012, h. 2.

46

Throup 2011, h. 11.

47

Shaw 2012, h. 2.

48 Kupferschmidt 2009, h. 15. Dana yang dilarang hukum tidak hanya berasal dari luar Afrika. Sebuah
laporan memperkirakan bahwa dana yang dilarang hukum yang mengalir di Afrika antara 1970
sampai 2008 mencapai $1,8 triliun. Global Financial Integrity 2010, h. 1.
49 Vicente 2010, Obasi 2011, h. 59.
50

Throup 2011, h. 11.
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pada kenyataannya pihak asing dapat menggunakan kekayaan mereka untuk
mendukung agenda-agenda politik tertentu, dan sangat sulit bagi lembaga
pengawas keuangan politik di Afrika untuk memastikan bahwa dana yang
diterima partai politik tidak berasal dari pihak asing.

Pendanaan publik

Harus dibuat perbedaan yang jelas antara pemberian dana publik (baik
langsung maupun tidak langsung) yang teregulasi di satu sisi, dengan
penyalahgunaan sumber daya negara di sisi yang lain.
Ada satu contoh kasus di mana pemberian dana bantuan pemerintah kepada
partai dan kandidat politik dikombinasikan dengan pelarangan bagi donasi
privat – di mana berarti para peserta pemilu hanya boleh mengandalkan
uang yang diberikan oleh pemerintah. Kasus ini terjadi di Tunisa pada
pemilu tahun 2011. Pada praktiknya, pelarangan donasi privat tidak
meghalangi partai politik untuk menerima pendanaan dari pihak privat, dan
regulasi tersebut pada kenyataannya tidak mencegah partai politik untuk
menyalurkan dana tersebut ke rekening kampanye mereka. Hal ini tentunya
sangat merugikan para kandidat independen.51
Pendanaan publik secara langsung

Semakin banyak negara-negara di Afrika yang memberikan dana bantuan
pemerintah kepada partai politik.52 Saat ini, ada sekitar 69 persen negara di
Afrika yang memberikan dana publik secara langsung kepada partai politik.
Ketika Afrika Selatan pertama kali memberikan dana publik kepada partai,
menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut mengatakan bahwa
‘dana bantuan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan partai hanya
kepada satu atau dua donatur kaya, sehingga akan mengurangi kemungkinan
penyetiran partai politik (serta proses demokrasi secara keseluruhan) oleh
kepentingan-kepentingan lain’.53
Negara-negara yang tidak menyediakan dana bantuan publik kepada partai
mencakup negara-negara yang tingkat demokratisasi pemerintahannya
dipertanyakan, seperti Republik Afrika Tengah dan Gambia. Namun ada
juga negara-negara yang demokrasinya mapan menolak untuk memberikan
dana publik secara berkepanjangan, seperti Botswana dan Ghana. Ada juga
beberapa negara yang dulunya memberikan dana publik lalu berhenti, seperti
Mesir dan Nigeria, masing-masing di tahun 2011 dan 2010.54

51

Jouan 2012.

52 Contoh paling awal dari pemberian dana publik dari negara adalah Nigeria (1977), Benin dan
Kamerun (1990), Guinea (1991), Angola, Tanzania dan Zimbabwe (1992), dan Afrika Selatan
(1993). Patut dicatat bahwa di beberapa negara ini, dana publiknya tidak pernah dicairkan, dan di
beberapa negara dana publiknya telah dihapus. Ohman 1999.
53

IDASA 2005, h. 3.

54 
Uganda, Tanzania dan Mozambik beberapa kali membolehkan donasi internasional diberikan
kepada partai-partai bereputasi baik. Di Botswana dan Afrika Selatan, aktor-aktor privat terkadang
membentuk sendiri mekanisme yang sama.
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Tingkat pendanaan publik

Dalam konteks yang absolut, negara-negara Afrika dengan jumlah bantuan
dana publik paling tinggi adalah Maroko, Afrika Selatan, dan Tanzania. Pada
pemilu 2011, pemerintah Maroko mendistribusikan dana sebesar MAD 220
juta (I$32 juta) sebagai bantuan bagi partai, sementara pemerintah Afrika
Selatan mendistribusikan ZAR 99 juta (I$17,3 juta) selama tahun 2010-2011.
Sedangkan di Tanzania dana sebesar 17 miliar shillings (TZS) (I$30 juta)
didistribusikan selama 2008-2009.58 Tidak dapat dipastikan berapa pastinya
besaran dana yang diterima tiap-tiap partai karena tidak ada kewajiban
terkait pelaporan keuangan di Afrika Selatan dan sulitnya mendapatkan
data yang terpercaya di Maroko dan Tanzania. Meskipun begitu, sebuah
laporan mengungkapkan bahwa dana publik di Afrika Selatan ‘tidak cukup
untuk membiayai aktivitas kampanye di pemilu’, sementara dana yang
didistribusikan di Tanzania pada tahun 2010 ‘tidak cukup’.59
Maroko, Namibia, dan Seychelles mungkin merupakan negara dengan
tingkat pemberian dana publik tertinggi jika dihitung per kapita (lebih dari
I$1 per penduduk), jika dibandingkan dengan Tanzania (I$0,7), Afrika
Selatan (I$0,35), Chad (I$0,23), Kamerun (I$0,18), Mozambik dan Rwanda
(I$0,14), Niger (I$0,08), dan Ethiopia (I$0,03).60
Tabel 3.1. menunjukkan daftar besaran dana publik yang diberikan di
55 EU EOM 2010b, h. 33, 2007, h. 36, 2010d, h. 33 dan 2010e, h. 28. Fenomena yang sama juga
dilaporkan terjadi di Kamerun dan Pantai Gading selama periode 1990-an. Patut dicatat bahwa
Guinea dan Sudan memiliki undang-undang yang menyatakan negara mungkin memberikan subsidi
bagi partai, namun tidak pasti.
56 EU EOM 2010a, h. 24, EISA 2006b. Jumlah yang setara diberikan kepada semua partai politik yang
berpartisipasi pada pemilu 2002 di Lesotho; masing-masing partai menerima I$4.000. Matlosa dan
Sello 2005, h. 46ff.
57

EU EOM 2008a, h. 7.

58

IEC 2011, h. 10. Lihat juga Booysen dan Masterson 2009, dan Butler 2010.

59 TIZ 2010, h. 29, EU EOM 2010a, h. 24.
60 Dikalkulasi oleh Hopwood 2005, h. 138; IEC 2011, h. 10; EU EOM 2008b, h. 27, 2009, h. 20,
2011d, h. 20, 2010d, h. 18, dan 2011e, h. 15; EISA 2011b, h. 8, Liviga dan John 2012, h. 18;
Commonwealth Expert Team 2013, h. 17; dan NDI 2011, h. 18. Lihat juga EISA 2005, h. 15.
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Pada beberapa kasus, banyak negara tidak memberikan dana publik, meskipun
tersedia payung hukumnya. Hal ini, misalnya, terjadi di Burundi, Guinea,
Sudan, dan Togo, di pemilu pada beberapa tahun terakhir.55 Di negara lain,
jumlah yang diberikan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap
pendanaan partai politik. Electoral Institute for Sustainable Democracy in
Africa (EISA), misalnya, melaporkan bahwa di Malawi dana publik yang
dibagikan pemerintah ‘tidak mencukupi untuk membiayai aktivitas partai’.56
Pada beberapa kasus lain, dana publik diberikan terlalu terlambat dalam
membantu efektivitas aktivitas kampanye seorang kandidat. Pada pemilu
tahun 2008 di Angola, misalnya, para kandidat menerima dana publik hanya
tiga minggu sebelum hari pencoblosan.57

masing-masing negara (perhatikan bahwa besaran dana yang diberikan
untuk kampanye sering tidak sebanding dengan besaran dana publik yang
diberikan secara rutin per tahun).
Tabel 3.1. Jumlah dana publik langsung yang terdistribusi di sepuluh
negara Afrika
Negara

Tahun

Jumlah

Jumlah
(I$)

Populasi

I$ per
kapita

Komentar

Kamerun

2013

850 juta XAF

4,0 juta

21,7 juta

0,018

Untuk pemilu
parlementer

Chad

2011

575 juta XAF

2,7 juta

11,5 juta

0,23

Untuk pemilu
parlementer

Ethiopia

2010

13 juta ETB

2,7 juta

84,7 juta

0,03

Untuk pemilu
parlementer

Maroko

2011

220 juta
MAD

32 juta

32 juta

1

Untuk pemilu
parlementer

Mozambik

2009

50 juta MZM

3,5 juta

23,9 juta

0,14

Untuk pemilu
presidensial dan
parlementer

Namibia

2005-06

15,2 NAD

2,4 juta

2,3 juta

1,04

Diberikan rutin per
tahun

Niger

2011

350 juta XAF

1,2 juta

16 juta

0,08

Diberikan rutin per
tahun

Rwanda

2008

340 juta RWF

1,5 juta

10,9 juta

0,14

Untuk pemilu
parlementer

Seychelles

2011

0,5 juta SCR

107.000

86.000

1,24

Diberikan rutin per
tahun

Afrika Selatan

2010-11

99 juta ZAR

17,3 juta

50,6 juta

0,35

Diberikan rutin per
tahun

Partai-partai politik yang sangat kecil di Afrika, sebagaimana di negaranegara lain di dunia, biasanya tidak mendapat bantuan dana publik.61 Tetapi
ketiadaan dana publik bagi partai-partai ini berdampak sangat kecil bagi
politik, apalagi konsep partai politik lokal yang aktif di politik nyaris tidak
dikenal di Afrika.62 Partai-partai yang bergantung penuh pada pendanaan
publik biasanya memang sengaja mengelola partai agar memenuhi syarat
mendapatkan dana tersebut. Contohnya adalah di Afrika Selatan, di mana
‘partai-partai kecil sangat bergantung pada pendanaan publik sedangkan
partai-partai besar mendapatkan gelontoran dana dari sektor privat dan
perusahaan pemerintah atau asing’.63 Partai oposisi United Democratic
61 Terdapat beberapa pengecualian, seperti di Lesotho dan Madagaskar di mana semua partai yang
terdaftar berhak menerima sejumlah dana publik.
62 Faktanya, banyak negara di Afrika yang melarang partai lokal dan mewajibkan semua partai untuk
memiliki representasi nasional.
63

EISA 2011a
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Partai ANC yang berkuasa di Afrika Selatan menerima sekitar 60 juta ZAR
(I$11 juta) di tahun 2009, dan seorang petinggi partai tersebut mengklaim
bahwa mereka telah menghabiskan sekitar 200 juta ZAR (I$35 juta) pada
pemilu 2009. Jika kita mengasumsikan bahwa sebagian besar dana publik
yang diterima ANC dihabiskan untuk kampanye, maka seperempat
dana publik yang didistribusikan pemerintah telah habis untuk kegiatan
kampanye.66
Secara keseluruhan, jumlah dana publik yang didistribusikan pemerintah
hanya sedikit mempengaruhi sistem dan proses politik yang terjadi di wilayah
Afrika.
Persoalan terkait dana publik

Adalah penting untuk menetukan kriteria penerima dana publik dengan benar.
Jika kriterianya terlalu longgar, partai politik bisa saja dibentuk hanya untuk
mendapatkan dana publik. Pada Kongres Nasional tahun 1990 di Gabon,
para delegeasi diundang untuk membentuk partai politik yang nantinya
akan menerima dana bantuan dari pemerintah. Pada saat itu juga, terbentuk
sekitar 70 partai politik dan masing-masingnya menerima 20 juta franc Chad
(sekitar USD 35.000) serta sebuah kendaraan roda empat sebagai fasilitas
kampanye. Kebanyakan dari partai-partai ini akhirnya menghilang setelah
dana bantuan diberikan dan tidak pernah muncul lagi ke hadapan publik.67
Ini adalah salah satu contoh yang dapat ditemui di beberapa negara Afrika,
di mana partai ‘seperti tidak memiliki usia yang permanen, dan dibentuk
semata-mata hanya untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah’.68
Namun, jika kriteria penerima dana publik terlalu ketat, hanya akan ada
sedikit partai yang dapat menerima dana tersebut. Di Malawi, di mana angka
64

Hopwood 2005, h. 135, 139. Lihat juga Tonchi dan Shifotoka 2006, h. 12.

65

EU EOM 2008b, h. 28.

66 
Mail and Guardian 2009. Harus diakui, partai-partai politik di Afrika Selatan harus menutup buku
keuangan mereka 21 hari sebelum hari pencoblosan dan tidak menggunakan dana publik secepatnya
sebelum hari yang sama. Namun tidak ada larangan langsung bagi partai untuk menggunakan dana
publik untuk tujuan kampanye. Selama mereka menggunakan dana publik sebelum tanggal tutup
buku dan menggunakan dana privat setelahnya, tidak ada masalah bagi partai untuk meggunakan
dana publik.
67

Ohman 1999, h. 10.

68

EISA 2006a, h. 22.
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Front di Namibia, yang masuk kualifikasi sebagai penerima dana publik,
diperkirakan 80-90 persen pendapatan partai berasal dari dana bantuan
pemerintah. Sering dilaporkan bahwa ‘kantor partai tersebut sering tutup
jika distribusi dana dari pemerintah sedang terhambat, dan hanya akan
beroperasional kembali jika pendanaan telah cair’.64 Di Rwanda tahun 2008,
terlepas dari partai penguasa, ‘partai-partai yang berkompetisi di pemilu
sangat bergantung pada subsidi dari negara’.65

threshold partai adalah 10 persen jumlah suara, hanya ada tiga partai politik
yang berhak menerima dana publik pada pemilu tahun 2009, sementara
partai-partai kecil dan independen lain – yang kesemuanya hanya mendiami
18 persen dari total kursi di parlemen – tidak mendapatkan bantuan dana
sama sekali. Di Zimbabwe, partai politik sebelumnya harus memenangi 15
kursi (13 persen) sebagai syarat mendapatkan dana publik. Hanya partai
penguasa Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF)
yang berhasil memenuhi persyaratan tersebut pada pemilu tahun 1990 dan
1995, sebelum akhirnya Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menurunkan
persyaratannya menjadi 5 persen dari total suara. Keputusan ini membuat
partai oposisi Movement for Democratic Change (MDC) memenuhi
kualifikasi penerima dana publik setelah pemilu tahun 2000 dan 2005,
meskipun formasi penyatuan pemerintah setelah tahun 2008 menyebabkan
hanya partai yang memiliki wakil di pemerintahan yang memenuhi syarat
dana publik.69 Hanya ZANU-PF dan MDC-T yang jumlah perolehan
suaranya memenuhi kriteria penerima dana publik berdasarkan hasil pemilu
tahun 2013.
Dana publik dan kesetaraan gender

Tren yang terjadi pada tingkat global menunjukkan bahwa ada keterkaitan
antara pemberian dana publik kepada partai politik dan kesetaraan gender
di dalam politik. Pemberian dana publik dapat mengubah struktur insentif
partai yang sebelumnya hanya mau mencalonkan kandidat laki-laki sebagai
‘pilihan aman’.
Sejumlah kecil negara di Afrika (dan jumlahnya terus bertambah) telah
menerapkan regulasi pemberian dana publik yang mendorong partisipasi
kandidat perempuan.70 Di Mali dan Niger, 10 persen dana publik disediakan
khusus bagi partai yang kandidat perempuannya memenangi pemilu,
sedangkan di Burkino Faso, partai yang tidak menominasikan minimal
30 persen dari total kandidat dari kedua gender akan kehilangan setengah
dana publik yang diberikan. Di Kenya, partai yang dua pertiga dari total
kandidatnya yang memenangi pemilu hanya berasal dari satu gender tidak
boleh mendapatkan dana publik (peraturan yang mirip juga terdapat di Cape
Verde di mana partai yang menominasikan lebih dari 75 persen kandidatnya
hanya dari satu gender tidak boleh mendapatkan dana publik). Maroko
memiliki dana khusus untuk menyokong tingkat keterwakilan perempuan
di politik.
Sejauh ini, peraturan-peraturan tersebut memang belum menghasilkan efek
69 EISA 2007, Chikuhwa 2004, h. 42ff . Partai MDC, yang pertama kali tampil pada pemilu tahun
2000, juga memenuhi kualifikasi berdasarkan regulasi sebelumnya.
70 Pemberian dana publik juga ada di Ethiopia dan Republik Demokratis Congo, tetapi regulasi di
Ethiopia kurang jelas; sedangkan di Republik Demokratis Congo, partai politik harus memenuhi
keseimbangan gender sebagai syarat pemberian, namun tidak ada batas minimal yang ditentukan.
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Dana publik tidak langsung

Dana publik tidak lansung adalah pemberian dana bantuan oleh negara
kepada partai atau kandidat politik dalam bentuk selain uang. Bentuknya
yang paling umum adalah subsidi atau akses gratis ke media publik,
pemotongan pajak, akses gratis penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan
kampanye, dan pemberian ruang untuk iklan politik.
Gambar 3.2.Akses ke media gratis atau disubsidi bagi partai politik di Afrika

© International IDEA

n Ya (tersedia subsidi atau akses media gratis untuk partai politik)
n Tidak (tidak tersedia subsidi atau akses media gratis untuk partai politik)
n Tidak ada data
Sumber: International IDEA. Peta berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014. Data
tersebut terus diperbaharui pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat
http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=276&region=2
71 
Berlaku sejak November 2013, menurut Inter-Parliamentary Union: lihat http://www.ipu.org/
wmn-e/classif.htm
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yang terasa. Keterwakilan perempuan di parlemen Mali hanya sekitar 10
persen, di Niger 13 persen, di Burkina Faso 16 persen, di Kenya 19 persen,
di Cape Verde 21 persen, dan di Ethiopia 28 persen, di mana Ethiopia
menjadi satu-satunya negara dengan tingkat keterwakilan perempuan di
atas rata-rata.71 Sangat mungkin bahwa peraturan-peraturan tersebut akan
membawa efek besar seiring berjalannya waktu, tetapi kecuali partai-partai
politik sangat bergantung pada pendanaan publik, jusru besar kemungkinan
peraturan-peraturan tersebut akhirnya hanya akan punya makna simbolis
belaka. Pendekatan komplementer harus diupayakan untuk mengatasi isu
ketidakmerataan akses keuangan politik yang dihadapi oleh perempuan.

Dana publik tidak langsung di
Afrika termasuk paling jarang
dilakukan (hanya 55 persen
negara, dibandingkan 68 persen
secara global dan 93 persen di
Eropa). Selain subsidi atau media
gratis untuk partai, bentuk
dana publik tidak langsung lain
yang banyak digunakan adalah
pemotongan atau subsidi pajak.72
Di Benin, contohnya, partai politik dibebaskan dari pajak kecuali pajakpajak yang timbul dari aktivitas komersial, dan di Mesir dan Seychelles partai
politik dibebaskan dari pajak pendapatan. Sedangkan pemberian ruang
gratis untuk penempatan iklan politik dilakukan di Gabon dan Senegal,
pemberian subsidi perlengkapan rapat partai diberikan di Cape Verde, serta
pemberian contoh kertas suara gratis diberikan di Niger.
Para pembuat kebijakan di Afirka
harus memikirkan lebih banyak cara
untuk memberikan dana publik secara
langsung. Pemberian dana publik tidak
langsung lebih mudah untuk dikontrol
penggunaannya daripada pemberian
secara langsung-hal yang juga penting
adalah karena terbatasnya sistem
pengawasan di seluruh Afrika.

Para pembuat kebijakan di Afrika harus memikirkan lebih banyak cara untuk
memberikan dana publik secara tidak langsung. Pemberian dana publik tidak
langsung lebih mudah untuk dikontrol penggunaannya daripada pemberian
secara langsung. Pemberian dana publik secara tidak langsung juga lebih
sedikit memakan biaya dibandingkan pemberian secara langsung, karena
barang yang diberikan umumnya adalah aset-aset negara yang sudah ada
(seperti gedung pemerintahan dan peralatan penyiaran).
Penyalahgunaan sumber daya negara

Setiap partai dalam pemerintahan berupaya menggunakan kepetahanaan
mereka dalam pelbagai cara untuk meningkatkan kesempatan agar terpilih
kembali di pemilu selanjutnya. Ketika dana publik, yang seringkali berjumlah
sedikit, disalahgunakan untuk tujuan-tujuan kampanye politik, hal ini
dapat mengancam sistem pemerintahan yang bersih dan proses demokrasi
yang inklusif.73 Persoalan ini telah banyak dipahami oleh negara-negara di
Afrika: 77 persen negara melarang pemberian dana publik kepada partai
atau kandidat politik tertentu, dan 90 persen negara melarang penggunaan
sumber daya negara kepada partai atau kandidat tertentu.74
Tetapi praktik penyalahgunaan sumber daya negara tetap menjadi salah
satu persoalan besar di banyak negara Afrika, hingga pada tahap di mana
pemerintah dan partai penguasa nyaris tidak bisa dibedakan. Sebuah laporan
mengungkapkan bahwa di Mozambik, ‘[…pada teorinya] negara dan partai
penguasa adalah dua entitas yang terpisah… namun pada praktiknya nyaris
72 Lemahnya sistem pengumpulan pajak di Afrika dapat membatasi nilai dari keuntungan ini.
73

Speck dan Fontana 2011, h. 5.

74 Angka yang sama untuk semua negara adalah 86 persen dan 93 persen, secara berurutan.
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• Koran Daily Observer menurunkan laporan … bahwa Kementerian
Perminyakan mendonasikan 1700 kaus untuk kampanye presiden;
• Tim pengawas menyaksikan kantor pemerintah daerah digunakan
sebagai pusat kegiatan kampanye APRC;
• Tim pengawas menyaksikan kendaraan militer digunakan sebagai
transportasi pendukung APRC.’76
Aktivitas-aktivitas pengaburan batas pemerintah dan partai yang mirip
dengan di atas dilaporkan juga terjadi di negara-negara Afrika lain. Sangat
sulit memperkirakan jumlah kekayaan negara yang digunakan untuk
aktivitas politik saat pemilu. Sebuah penelitian mengenai pemilu tahun 2007
di Kenya memperkirakan 500 juta shilling Kenya (KES) (I$12 juta) kekayaan
negara digunakan untuk aktivitas kampanye, atau sekitar 10 persen dari
total belanja kampanye yang terjadi.77 Lembaga kredit telah menyampaikan
kekhawatiran bahwa meningkatnya belanja anggaran di pemilu tahun 2012
akan mengakibatkan kerusakan parah bagi perekonomian negara.78
Tetapi penting pula untuk diingat bahwa penyalahgunaan kekayaan negara
tidak selalu terkait penggunaan dana anggaran. Penyalahgunaan juga bisa
terjadi dalam bentuk peliputan media pemerintah yang condong kepada
partai/kandidat petahana atau menggerakkan massa pegawai pemerintah
untuk kampanye di jam kerja. Sebuah laporan mengenai pemilu di Angola
mengungkapkan, ‘pemerintah mengumumkan libur mendadak bagi pegawai
pemerintah setempat setiap kali presiden mengunjungi suatu daerah untuk
memaksimalkan massa kampanye. Sejumlah partai oposisi bersaksi bahwa
para pegawai pemerintah tersebut dipaksa dan terkadang diancam untuk
mengunjungi kunjungan presiden tersebut.79 Laporan lain mengenai pemilu
di Tanzania melaporkan ‘kesetiaan berlebihan dari pegawai pemerintah
untuk ikut kampanye partai CCM (Chama Cha Mapinduzi)’, sementara
di Zambia ‘ketidakjelasan parameter antara dana privat dan dana publik
semakin melarutkan batas yang sah antara penggunaan kekayaan negara
dalam kapasitas resminya dan penggunaannya sebagai fasilitas kampanye’.80
75

Speck dan Fontana 2011, h. 18.

76

Commonwealth Expert Team 2011, h. 18.

77

CAPF 2008, h. 22.

78

Reuters 2012.

79 EU EOM 2008a, h. 21. MPLA adalah singkatan dari Movimento Popular de Libertacao de Angola
(Partido do Trabalho), partai berkuasa di Angola.
80 EU EOM 2011b, h. 23, 2011a, h. 14. Dikatakan bahwa, selama pemilu 2011 di Nigeria, ‘Presiden
dan Gubernur petahana seringkali menggabungkan tugas kenegaraan mereka dengan aktivitas
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tidak ada garis pembatas yang jelas di antara keduanya’.75 Tim Pengawas
Persemakmuran (the Commonwealth Observation Team) untuk pemilu
tahun 2011 di Gambia melaporkan bahwa ‘praktik pengaburan batas-batas
antara pemerintah dan partai sangat kentara selama pemilu presidensial.
Contohnya:

Yayasan internasional semakin memperkeruh persoalan ini dengan
menyediakan dana besar untuk memfasilitasi ‘kegiatan-kegiatan non-politis’
selama periode pra-pemilu, sehingga pemerintah petahana dapat mengutip
proyek-proyek tersebut sebagai bukti performa rejim mereka. Sebagaimana
Speck dan Fontana katakan, ‘para pendonor cenderung bersikap tidak peduli
terhadap persoalan tersebut, dengan alasan persoalan tersebut terlalu sensitif
dan politis bagi mereka’.81 Sikap seperti ini kontra-produktif dengan upaya
pemberantasan praktik penyalahgunaan kekayaan negara. Tentu saja penulis
tidak ingin mengatakan bahwa proyek-proyek donasi asing akan selalu
membawa dampak negatif; donasi asing justru sering menjadikan arena
kompetisi politik jadi merata dengan meningkatkan kapasitas partai untuk
meraih dukungan pemilih.
Partai politik yang berkuasa sebaiknya tidak menyalahgunakan posisi
petahana mereka karena, meskipun penyalahgunaan tersebut dapat
meningkatkan kesempatan untuk terpilih kembali, tindakan tersebut dapat
melahirkan kultur politik yang mengakibatkan partai tersebut tidak terpilih
kembali jika suatu saat kalah pemilu. Dengan memoderasi penggunaan
kekayaan negara, partai politik petahana ikut membantu menciptakan
kultur politik yang memungkinkan mereka untuk terpilih kembali di masa
depan (Contohnya terjadi di Ghana melalui pergantian pemerintahan di
pemilu tahun 2000 dan 2008, meskipun kondisinya menjadi lebih kompleks
di pemilu 2012 setelah wafatnya Presiden John Atta Mills).82

Pengeluaran partai politik dan kandidat
Pembatasan pengeluaran

Salah satu cara untuk membatasi jumlah uang yang keluar saat kampanye
(dan secara otomatis membatasi keunggulan partai/kandidat dengan akses
dana tidak terbatas) adalah dengan menetapkan batas pengeluaran. Regulasi
ini termasuk jarang di Afrika: hanya 18 persen negara yang menetapkan batas
belanja kepada partai dan hanya 25 persen yang menerapkan pembatasan pada
kandidat. Spesifikasi pembatasan pengeluaran di berbagai negara di Afrika
dapat dilihat di Bab Tambahan I. Untuk lebih memahami ukuran relatif dari
pembatasan pengeluaran, kita harus juga melihat ukuran jumlah pemilih di
masing-masing negara. Hitungan per kapita menunjukkan bahwa kandidat
presiden di Mauritania dan Togo hanya boleh membelanjakan sekitar I$0,06
kampanye’, EU EOM 2011c, h. 27.
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Speck dan Fontana 2011, h. 12.

82 Lihat kekhawatiran institusi kredit Ghana terkait belanja pemilu tahun 2012. Sebagai tambahan,
The Economist telah memperingati bahwa meningkatnya defisit anggaran Pendanaan Partai Politik
dan Kampanye Pemilu ‘lebih dikarenakan perilaku boros pemerintah dalam menghadapi pemilu
Desember 2012’. The Economist 2013.
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Kecuali jika ada sistem pengawasan dan pelaporan yang berfungsi dengan
baik, besar kemungkinan partai dan kandidat tidak akan mematuhi
pembatasan belanja yang diterapkan. Contohnya adalah di Nigeria, di mana
ada regulasi yang membatasi pengeluaran partai/kandidat, tetapi tidak ada
kewajiban bagi mereka untuk menyerahkan laporan keuangan.
Nyaris tidak mungkin menemukan contoh di mana partai atau kandidat
diberikan sanksi karena melanggar peraturan pembatasan pengeluaran di
Afrika. Mengingat sedikitnya jumlah negara yang menerapkan pembatasan,
serta lemahnya penerapan regulasi yang bersangkutan, maka dapat
disimpulkan bahwa regulasi pembatasan pengeluaran tidak berperan besar
dalam sistem keuangan politik di Afrika.83
Di wilayah lain, sangat umum bagi partai atau kandidat untuk menggunakan
institusi pihak ketiga non-partisan untuk menyalurkan dana kampanye
mereka, sehingga dapat terbebas dari jerat regulasi pembatasan pengeluaran.
Lemahnya penegakan regulasi pembatasan pengeluaran di Afrika
menjelaskan mengapa praktik penggunaan pihak ketiga untuk pengeluaran
jarang ditemukan di wilayah tersebut. Tetapi, praktik semacam itu tetap saja
ada yang melakukan, mungkin karena pelakunya percaya bahwa kampanye
yang dilakukan oleh pihak non-partisan akan terlihat lebih meyakinkan
daripada dilakukan oleh partai/politisi itu sendiri yang jarang dipercayai
oleh masyarakat Afrika.84 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Afrika juga
sebaiknya tidak terlibat dengan aktivitas kampanye partai/kandidat jika
tidak ingin kehilangan kepercayaan publik.
Pengeluaran senyatanya

Informasi akurat mengenai jumlah pengeluaran senyatanya yang dikeluarkan
oleh partai dan kandidat politik di Afrika agak sulit untuk ditemukan.
Sebuah penelitian tahun 2007 di Kenya memperkirakan bahwa total sekitar
5,6 juta KES (I$129 juta) telah dibelanjakan, atau sekitar I$ 13 per pemilih.85
Belanja partai ANC di Afrika Selatan diperkirakan mencapai sekitar I$
2 per pemilih. Di Nigeria, banyak pihak menduga bahwa pengeluaran
83 Beberapa negara yang menerapkan batasan pengeluaran, seperti Guinea, Mauritania, dan Sudan,
memiliki sejarah pemilu yang tidak pasti.
84 Penulis mencatat aktivitas kampanye yang signifikan dari pihak ketiga selama periode kampanye di
pemilu 2011 di Nigeria. Bentuknya berupa papan iklan jumbo yang diklaim dibayar oleh organisasi
non-pemerintah, yang berisi pesan bagi pemilih untuk memilih kandidat tertentu.
85

CAPF 2008, h. 22.
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per pemilih, sementara di Liberia I$2,7 dan di Benin I$3 – lebih dari 50
kali lipat dibandingkan Mauritania dan Togo. Pembatasan paling tinggi
diterapkan Algeria, di mana kandidat presiden hanya boleh membelanjakan
kurang dari I$0,01 per pemilih (atau hanya sekitar I$300.000 jika jumlah
pemilihnya sekitar 20 juta orang).

sebelum masa kampanye tahun 2011 memiliki keterkaitan dengan 58 persen
peningkatan impor mobil di tahun yang sama. Bahkan, Bank Sentral Nigeria
menyampaikan kekhawatiran bahwa belanja kampanye politik saat itu dapat
menyebabkan tekanan inflasi yang signifikan.86
Siapa pihak yang paling diuntungkan oleh pengeluaran di Afrika? Di Kenya
diketahui bahwa:
Pihak yang diuntungkan adalah media, para pemilik yayasan
penggalangan dana, industri yang membuat aksesoris kampanye,
pengelola travel dan hotel, event organizers, konsultan strategi politik,
para petugas dan koordinator partai, lembaga survei, penyedia jasa
keamanan, serta berbagai kelompok remaha dan perempuan.87
Pada pemilu presidensial tahun 2007 di Sierra Leone, Wakil Presiden saat
itu, Solomon Berewa, mengatakan telah menghabiskan 17 miliar leone (SLL)
(I$10,4 juta), jauh melebihi 440 juta SLL (I$270.000) yang dikeluarkan
oleh partai pengusungnya (I$5 per pemilih). Sayangnya kandidat dari partai
pesaing All People’s Congress, Ernest Koroma (yang sekarang menjadi
presiden), tidak melaporkan anggaran belanja politiknya, meskipun partai
pengusung mengklaim telah mengeluarkan uang sebesar 910 juta SLL
(I$550.000).88
Suap Suara

Pembahasan mengenai praktik suap untuk mendapatkan suara saat pemilu
di Afrika dapat menjadi satu buku tersendiri. Terkait keterbatasan halaman,
hanya beberapa poin kunci yang akan di paparkan di sini. Sebagaimana
praktik penyalahgunaan kekayaan negara oleh politisi, tingkat kesadaran
masyarakat Afrika terhadap pelanggaran ini sudah cukup tinggi: 96 persen
negara di Afrika menerapkan pelarangan terhadap suap suara, dan sebagian
besar disertai dengan sanki yang berat.
Suap suara seringkali dipandang sebagai transaksi sederhana di mana
kandidat memberikan uang dengan imbalan suara saat pemilu. Hal ini
membuat banyak pengamat kebingungan terkait tingkat efektivitas praktik
tersebut, mengingat sang kandidat tidak benar-benar bisa memastikan siapa
yang dipilih sang pemilih di dalam bilik suara.89 Oleh sebab itu praktik suap
suara di Afrika harus dipandang dalam konteks yang lebih luas. Pemberian
uang atau barang oleh partai/kandidat politik seringkali dilakukan untuk
menunjukkan kekayaan dan kemurahan hati sang kandidat kepada
masyarakat, dengan pesan implicit bahwa masa depan masyarakat akan lebih
“aman” jika memilih sang kandidat. Motif semacam ini sering disebut sebagai
86

Reuters Africa 2011, Nigerian News Service 2010.
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CAPF 2008, h. 23.

88

Dihitung dari hasil pemindaian laporan keuangan yang dimiliki oleh penulis.

89

Lihat, misalnya, Vicente 2012, h. 12.
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Salah satu kesulitan dalam memberantas praktik suap suara adalah selalu
tersedianya orang-orang yang rela menjual hak pilih mereka demi sejumlah
uang/barang. Penelitian Bratton di Nigeria mengungkapkan bahwa, meski
90 persen responden dalam survei Afrobaromater menganggap suap suara
sebagai tindakan yang salah secara moral, lebih dari setengah beranggapan
tidak ada yang salah dengan menjual hak pilih mereka demi barang/uang.92
Selama sikap permisif terhadap penjualan hak pilih ini masih ada, akan
sangat sulit bagi para kandidat untuk tidak menggunakan kekayaan mereka
untuk meningkatkan peluang keterpilihan secara instan. Hal ini juga menjadi
persoalan yang akan terus-menerus dialami oleh kandidat perempuan jika
sang kandidat tidak memiliki pendanaan sekuat kandidat laki-laki. Pada
satu kasus, seorang politisi perempuan pelopor di Kenya mendapat perlakuan
intimidatif dan ‘kelompok pemilih muda mengancam akan menawan para
politisi perempuan jika mereka tidak mendapatkan sejumlah pemberian’.93
Estimasi total uang yang telah dikeluarkan untuk praktik jual-beli suara di
Afrika sulit untuk diketahui. Sebuah penelitian terkait pemilu tahun 2007
di Kenya memperkirakan bahwa ‘di penghujung pekan nominasi partai,
hampir 5 juta shillings (I$115.000) diberikan kepada para pemilih di masingmasing area pemilihan dan diperkirakan sekitar 900 juta shillings (I$21 juta)
diberikan di 210 area pemilihan’.94 Sebuah penelitian lain mengungkapkan
bahwa rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan untuk masing-masing
pembelian suara adalah sekitar 200 KES (I$2).95

90

Mushota, dikutip dari Ohman 2010, h. 9. Lihat juga Schaffer 2002.

91 Lindberg 2003, h. 131. Sebagaimana dikatakan oleh Lindberg, patronase personal tidak sama dengan
suap suara, namun Lindberg menyatakan bahwa kebiasaan memberikan hadiah-hadiah kecil telah
‘dieksploitasi, atau dimanipulasi’ selama periode demokratisasi di dekade 1990-an. Di sebuah artikel
lain dari tahun 2010, Lindberg menulis bahwa di antara anggota parlemen Ghana pengeluaran untuk
memberikan hadiah-hadiah kecil bagi pemilih telah meningkat secara signifikan, dengan rata-rata
uang tunai yang diberikan meningkat hingga kelipatan 10-20 kali. Dikalkulasi dari Lindberg 2010,
h. 124.
92

Bratton 2008, h. 3.

93

Ndeta 2013, h. 2.

94 CAPF 2007. Menariknya, penelitian yang sama mengestimasi bahwa dua pertiga uang yang seharusnya
dipakai untuk suap suara justru diambil oleh pihak perantara yang bertugas mendistribusikan uang
tersebut.
95

CAPF 2008, h. 50.
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suap ‘non-transaksional’. Mushota berpendapat bahwa ‘kemampuan seorang
kandidat untuk memberikan uang/barang-barang secara a priori ditentukan
oleh kemampuan sang kandidat untuk memenuhi permintaan masyarakat
untuk saling berbagi di dalam sebuah sistem yang korup’.90 Ketika Lindberg
bertanya kepada para perdana menteri Ghana berapa banyak yang telah
mereka bayar untuk ‘patronase personal’ di pemilu 2000, lebih dari setengah
mengakui bahwa mereka telah mengeluarkan sedikitnya seperempat dari
keuangan politik mereka untuk tujuan tersebut.91

Hubungan antara pengeluaran partai politik dan kandidat

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, khususnya negara-negara pecahan
Uni Soviet, menjadi kandidat independen dalam pemilu bukanlah pilihan
yang masuk akal bagi politisi di Afrika. Dengan beberapa perkecualian, para
politisi Afrika perlu terpampang di kertas suara dengan dukungan partai
politik besar. Namun hal ini bukan berarti partai politik bisa semaunya
mengontrol kandidat mereka beserta keuangan politik yang digunakan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mayoritas kandidat membiayai
sendiri kampanye mereka sehingga pada dasarnya para kandidat tersebut
berjuang secara independen terkait soal biaya. Di negara-negara dengan
sistem representasi proporsional (mayoritas berada di bagian selatan dan barat
Afrika), para kandidat berperan lebih sedikit dalam upaya penggalangan dana
dan belanja kampanye.96 Namun partai politik seringkali memanfaatkan
kekayaan kandidat mereka untuk menghindari regulasi pembatasan belanja
dan kewajiban menyerahkan laporan keuangan bagi partai.
Fakta ini seharusnya memiliki
dampak yang signifikan terhadap
sistem regulasi di negara-negara
Afrika. Sayangnya, pelarangan
dan pembatasan donasi lebih
banyak
diterapkan
kepada
partai politik daripada kandidat,
sementara sebagian negara lainnya
menerapkan regulasi tersebut
kepada kandidat, tetapi tidak
kepada partai pengusungnya.
Hal ini membuka banyak celah
hukum yang dapat digunakan
untuk menghindari regulasi yang bersangkutan. Semua upaya reformasi
regulasi harus berusaha menciptakan transparansi di dalam pendanaan
partai atau kandidat politik, dan harus mempersulit mereka yang ingin
menyembunyikan aliran uang yang melanggar hukum. Ethiopia, Tanzania,
dan Nigeria termasuk negara-negara yang menghadapi persoalan tersebut.
Tetapi nyaris semua negara di Afrika memiliki banyak celah hukum di
dalam sistem regulasi mereka yang dapat digunakan partai/kandidat untuk
melepaskan diri dari jerat hukum.97
Larangan dan batasan donasi secara
umum lebih banyak diberlakukan
kepada partai politik dibandingkan
kepada kandidat, sejumlah negara
memaksa
batasan
pengeluaran
sementara negara lain memberikan
batasan pengeluaran kepada kandidat
walaupun bukan kepada partai yang
mewakili mereka. Hal ini membuka
peluang adanya celah yang signifikan,
yang bisa digunakan untuk memotong
peraturan-peraturan yang ada.

96 Di dalam sistem semacam itu, proses nominasi kandidat sangat rentan terhadap praktik suap suara
dan sejenisnya.
97 Misi observasi Uni Eropa (UE) di pmeilu Uganda tahun 2011 mengungkapkan bahwa, misalnya,
‘gelontoran dana mengalir langsung ke kantong kandidat, yang pendanaan kampanyenya tetap masih
belum teregulasi’. EU EOM 2011f, h. 25.
66 International IDEA

Penegakan peraturan keuangan politik
3. Afrika

Keharusan pelaporan

Salah satu aspek kunci di dalam sistem pengawasan keuangan politik
adalah keharusan bagi para pemangku kepentingan untuk meyerahkan
laporan keuangan mereka kepada badan pemerintah yang berwenang
untuk mengaudit laporan tersebut. Tanpa adanya sistem pelaporan tersebut,
menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi nyaris
tidak mungkin, meskipun tingginya tingkat pelaporan tidak serta-merta
pula menjamin tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai (terutama karena isi
laporan bisa saja bohong). Tetapi, laporan yang tidak akurat tetap lebih
baik daripada tidak ada laporan sama sekali, karena laporan yang bohong
sekalipun dapat menjadi langkah awal bagi tim pengawas untuk melakukan
investigasi. Regulasi mengenai pelaporan keuangan mesti cukup detil
untuk memungkinkan analisis yang efektif, tetapi juga tidak boleh terlalu
ketat sehingga sulit untuk dipatuhi dan membuat para aktor politik enggan
tunduk terhadap regulasi tersebut.98
Semua negara di Afrika (kecuali enam negara) menerapkan kewajiban
menyerahkan laporan keuangan.99 Tetapi, kebanyakan dari negara-negara
tersebut hanya mewajibkan pelaporan dari partai atau kandidat saja, tidak
dari keduanya. Hanya 17 negara yang mewajibkan pelaporan baik dari partai
maupun kandidat. Di sebagian negara yang lain, laporan partai politik wajib
mencantumkan pendapatan dan belanja kandidat politik yang mereka usung
dalam pemilu. Namun hanya sedikit partai politik di Afrika yang memiliki
kapasitas administratif untuk mengumpulkan dan memverifikasi keuangan
kandidatnya.100 Pewajiban laporan keuangan kandidat seharusnya menjadi
persyaratan minimum bagi pemilu presidensial dan parlementer di negaranegara dengan sistem pemilu distrik-anggota-tunggal.101
Salah satu argumen yang menolak pelaporan keuangan menyatakan bahwa
membuka informasi keuangan pada publik dapat berdampak buruk bagi
privasi pemberi donor. Sebuah laporan menyatakan:
98 Misalnya, partai politik di Nigeria diwajibkan menyerahkan laporan terkait tiap-tiap donasi dan
pengeluaran, tak peduli betapa kecilnya nilai transaksi. INEC 2011. Salah satu pendekatan yang
menarik dilakukan di Libya yang mewajibkan peserta pemilu menyerahkan ikhtisar keuangan 15 hari
setelah pengumuman pemilu dan menyerahkan laporan keuangan yang lebih detil 45 hari setelah
pengumuman pemilu. Libyan High National Elections Commission 2012, section 4.2.
99 Negara-negara yang tidak memiliki biasanya berada di wilayah selatan Afrika: Gambia, Malawi,
Namibia, Swaziland, Zambia dan Zimbabwe.
100 Penulis mengalami langsung saat bekerja pada Komisi Pendaftaran Partai Politik di Sierra Leone
pada 2007-08.
101 Negara-negara Afrika dengan sistem pemilu semacam itu tetapi tidak mewajibkan pelaporan dari
partai adalah Pantai Gading, Djibouti, Ethiopia, Gabon, Gambia, Kenya, Madagascar, Malawi,
Mali, Republik Congo, Swaziland, Tanzania, Zambia dan Zimbabwe.
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Keuntungan dari adanya pelaporan … adalah untuk menyakinkan
bahwa partai politik tidak berada di bawah pengaruh pendonorpendonor besar. Sedangkan kerugiannya adalah para pendonor privat
yang identitasnya tidak ingin diketahui demi alasan keamanan, dapat
enggan untuk menyumbangkan uangnya dan hal ini dapat berakibat
buruk bagi partai oposisi.102
Salah satu solusi untuk persoalan tersebut adalah dengan hanya mewajibkan
pelaporan jika jumlah donasi yang diberikan di atas batas yang ditentukan.
Regulasi semacam ini telah diterapkan, misalnya, di Liberia dan Lesotho.
Di Liberia, donasi yang kurang dari I$10 boleh hanya dicantumkan sebagai
ikhtisar umum, sedangkan di Lesotho, donasi di atas I$44.000 harus
dilaporkan kepada Komisi Pemilu dalam waktu tujuh hari semenjak donasi
diberikan.103
Pemeriksaan dan penegakan hukum

Di banyak negara-negara Afrika, laporan keuangan tidak diteliti lebih
lanjut dan tidak ada sanksi yang diterapkan kepada pelanggar. Negaranegara yang tidak menghukum partai/kandidat yang menolak menyerahkan
laporan keuangan mereka adalah Ghana, Kenya, Liberia, Namibia, Nigeria,
Sierra Leone, dan Tanzania.104 Di Kenya, 30 dari 44 partai politik tidak
menyerahkan laporan keuangan mereka pada periode 2009-10.105 Kurangnya
transparansi keuangan menjadi persoalan dalam upaya menegakkan sistem
pengawasan keuangan politik yang efektif. Sebuah laporan dari Mozambik
mengungkapkan bahwa:
Meskipun diwajibkan oleh undang-undang untuk mempublikasi
laporan keuangan di surat kabar resmi, namun badan pengawas
keuangan tidak pernah mematuhi aturan tersebut. Lebih parah lagi,
hingga detik ini, tidak ada satu pun partai atau kandidat politik
yang membuka informasi terkait pendapatan dan anggaran belanja
mereka.106
Meskipun negara-negara seperti Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone, secara
teoretis memiliki tingkat regulasi yang tinggi, nyaris tidak ada pihak yang
meneliti laporan keuangan yang diterima. Hal ini menunjukkan lemahnya
penegakan peraturan, serta menunjukkan bahwa persoalan keuangan politik
di Afrika tidak terletak pada bentuk atau isi dari regulasi yang dimiliki, tetapi
terletak pada bagaimana regulasi tersebut diimplementasi.

102

CMD dan NIMD 2008, h. 11.

103

National Elections Commission (Republic of Liberia) 2011, Pasal 14.2.

104 Karume 2004, Hopwood 2005, h. 137, Ghana News Link 2011, Allafrica 2011b, Leadership 2012.
105

Allafrica 2011a.

106 TIZ 2010, h. 22.
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Banyak pihak berpendapat bahwa pemberian dana publik (subsidi pemerintah
kepada partai/kandidat politik) dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip
transparansi, yakni dengan menahan atau mengurangi dana bantuan jika partai/
kandidat menolak untuk membuka laporan keuangan mereka dengan detil.
Helle melihat cara ini cukup efektif di Uganda (di mana dana publik diberikan
oleh donor-donor internasiona), dan Helle menyatakan bahwa:
… kehadiran dana publik dari pendonor tampaknya berhasil
meningkatkan transparansi keuangan: oleh karena laporan keuangan
partai-partai diwajibkan untuk diaudit dan mereka diwajibkan pula
mendokumentasikan hasil audit tersebut sebagai persyaratan untuk
mendapatkan dana bantuan, partai-partai oposisi tampak lebih
konsisten menyerahkan hasil audit keuangan mereka kepada Komisi
Pemilu, sesuatu yang sudah diwajibkan undang-undang sejak 2005
tetapi minim implementasi.107 Oleh sebab itu, dengan asumsi jumlah
dana bantuan cukup besar sehingga partai-partai merasa terancam
jika pemberiannya dihentikan (meski rasanya hal ini jarang terjadi
di mayoritas negara Afrika), pemberian dana publik dapat menjadi
metode yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan partai terhadap
prinsip transparansi.
Persoalan lain adalah adanya legislasi di beberapa negara (misalnya Lesotho,
Mauritania, dan Republik Congo) yang memberikan tanggung jawab
menerima laporan keuangan pada sebuah institusi, namun tidak memberikan
mandat yang cukup kepada institusi tersebut untuk melakukan investigasi
dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan untuk menemukan
pelanggaran keuangan politik.
Sanksi

Negara-negara Afrika tidak pernah kekurangan sanksi hukum bagi
pelanggaran peraturan keuangan politik. Sanksi-sanksi yang diterapkan
umumnya berupa denda, kurungan penjara, dan pemberhentian pemberian
dana publik. Kurungan penjara merupakan bentuk sanksi yang paling sering
diterapkan negara-negara Afrika (71 persen) dibandingkan negara-negara
lain di seluruh dunia (52 persen).

107

Helle 2011, h. 14.
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Salah satu persoalan yang menyebabkan ketiadaan penelitian laporan
keuangan adalah terbatasnya akses sistem perbankan ke dalam sistem
keuangan politik. Mayoritas transaksi keuangan di Afrika, termasuk transaksi
hukum, dilakukan dengan menggunakan uang tunai daripada transfer bank
atau cek. Akibatnya, nyaris tidak ada catatan di atas kertas (atau elektronik)
yang dapat digunakan lembaga pengawas untuk menginvestigasi suatu
transaksi keuangan.

Sayangnya, hanya ada sedikit
laporan terkait sanksi yang
diberikan
terkait
kasus
pelanggaran keuangan politik.
Transparency
International
Zimbabwe mencatat bahwa di
Mozambik ‘tidak ada tanda-tanda
aplikasi (sanksi) aktual yang dapat
diidentifikasi oleh tim peneliti.
Tidak ada aktor politik yang
terlibat menyadari hukumanhukuman yang ada dan masyarakat
umum tampak tidak peduli dengan persoalan ini’.108 Sebagaimana telah
disebut sebelumnya, 30 dari 44 partai politik di Kenya tidak menyerahkan
laporan keuangan mereka di tahun 2009-10. Ketigapuluh partai ini telah
diancam akan dikeluarkan dari daftar partai-partai resmi, namun ancaman
ini pada akhirnya tidak pernah benar-benar dilaksanakan.109 Sebuah laporan
lain di Gambia mencatat ‘meski jelas-jelas melanggar undang-undang, IEC
[Independent Electoral Commission] tidak pernah memberikan sanksi
apapun terhadap APRC … atau bahkan membuat pernyataan publik terkait
pelanggaran tersebut’, sementara komisi pemilu di Ghana ‘menutup mata
terhadap laporan keuangan partai yang tidak akurat’.110 Kekebalan hukum
semacam ini dapat merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses
demokrasi. Di Liberia, ‘[K]omisi Pemilu Nasional tidak memberikan sanksi
apapun terhadap penyalahgunaan sumber daya negara yang dilakukan Partai
Persatuan, dan hal ini semakin meningkatkan bias persepsi dari kelompok
oposisi’.111
Untuk menjadi efektif, peraturan
keuangan politik perlu dikomunikasikan
secara lebih dekat dengan partai
politik, kandidat, dan pemangku
kepentingan lainnya- Beberapa hal
yang
berpotensi
membahayakan
pengawasan keuangan politik yang
efektif seperti yang dirasakan (atau
nyata) Bias pada bagian dari institusi
yang bertanggung jawab untuk
mengawasi aturan.

Ketika partai politik menolak untuk patuh kepada peraturan keuangan
politik (misalnya tidak menyerahkan laporan keuangan tahunan), mereka
seharusnya mendapatkan sanksi yang setimpal. Sanksinya bisa berupa
denda kecil (bagi keterlambatan menyerahkan laporan keuangan) hingga
memberhentikan pemberian dana publik atau donasi yang berjumlah besar
(jika partai masih mangkir meski telah diperingatkan). Sanksi pidana
dibutuhkan untuk menghindari dan menghukum pelanggaran semacam
suap suara dan menerima dana hasil tindak korupsi. Di negara-negara di
mana regulasinya tidak dipatuhi dalam jangka waktu yang lama, dibutuhkan
penegakan dan penerapan sanksi secara gradual dan perlahan-lahan.
108 TIZ 2010, h. 22. Penulis mengetahui dari pengalaman pribadi bahwa tidak ada sanksi tingkatfederal yang diterapkan di Liberia, Sierra Leone, atau Nigeria.
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Allafrica 2011a.

110 Commonwealth Expert Team 2011, h. 18, Ayee, Anebo dan Debrah 2008, h. 10. Tidak ada sanksi
bagi partai politik yang tidak menyerahkan laporan keuangan mereka pada tahun 2010. Leadership
2012.
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ICG 2012, h. 1. Lihat juga Allafrica 2011b.
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Peran masyarakat sipil dan media

Aktor-aktor non-pemerintah juga memiliki peran yang krusial dalam upaya
pengawasan uang di dalam sistem politik di Afrika. Sebagaimana di wilayah
lain, aktor-aktor pemerintah sering tidak memberikan sistem pengawasan
yang cukup. Sejak awal 1990-an, banyak LSM di Afrika yang ikut memantau
proses pemilu di negara masing-masing. Upaya ini biasanya berjangkapanjang dan fokus pada berbagai macam isu. Sayangnya, hanya sedikit
dari organisasi-organisasi tersebut yang memahami peran penting uang di
dalam proses politik. Mengingat rendahnya jumlah laporan keuangan yang
terpercaya dari partai dan kandidat politik di Afrika, maka sangat penting
bagi kelompok sipil untuk mengawasi dengan cermat aliran dana yang lalu
lalang di politik. Kecenderungan pemakaian uang tunai di Afrika membuat
upaya pengawasan menjadi lebih sulit, namun ada beberapa pendekatan yang
bisa digunakan. Misalnya, Koalisi untuk Keuangan Politik yang Akuntabel
(CAPF) di Kenya melakukan survei lapangan untuk menyediakan informasi
yang dibutuhkan terkait persoalan keuangan pada pemilu 2007.112
Media massa juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Organisasi
media dapat mengekspos skandal keuangan dan pelanggaran yang dilakukan
oleh aktor-aktor politik. Jenis-jenis pelanggaran yang harus diungkap media
di antaranya adalah donasi ilegal, relasi paternalisme antara pendonor dan
partai politik, suap suara, dan penyalahgunaan uang negara. Sayangnya,
media massa sendiri juga tidak lepas dari kemungkinan melakukan tindaktindak pelanggaran dan korupsi. Sebuah laporan terbaru dari Nigeria
mengungkapkan bahwa perilaku korup yang dilakukan para jurnalis
‘dibenarkan oleh pemilik media, yang mendorong para reporter memeras
uang dari narasumber sebagai tambahan dari gaji’.113 Seorang pengamat di
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Lihat CAPF 2007, 2008.
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Friedrich Ebert Stiftung 2011, h 5.
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Namun perlu diketahui bahwa sekedar sanksi hukum tidak akan otomatis
menciptakan transparansi di dalam sistem keuangan politik. Badan pengawas
keuangan politik harus mengambil langkah jangka-panjang dan berupaya
meningkatkan kesadaran di antara partai politik dan masyarakat umum
terkait pentingnya peraturan keuangan politik. Peraturan dan regulasi harus
cocok dengan situasi tertentu yang dihadapi oleh masing-masing negara.
Agar efektif, para pembuat kebijakan harus dapat berkomunikasi dengan
partai politik, kandidat, dan semua pemangku kepentingan – sambil tetap
menjaga independensi dan otonomi masing-masing. Hanya sedikit hal yang
lebih berbahaya terhadap efektivitas sistem pengawasan daripada bias yang
dimiliki oleh badan/lembaga yang bertugas mengawasi regulasi.

Uganda juga menyebut-nyebut soal ‘kutukan amplop cokelat’ di kalangan
jurnalis.114
Media massa dan OMS (sebagaimana juga partai politik) harus mendasarkan
segala aktivitas mereka di bidang keuangan politik pada pemahaman yang
baik terhadap sistem regulasi di negara masing-masing. Pemahaman ini
akan membantu dalam proses identifikasi masalah dan upaya reformasi yang
efektif.

Kesimpulan
Bab ini telah menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam dan tingkat
regulasi terkait keuangan politik di wilayah Afrika. Meskipun isi dan bentuk
regulasi sudah banyak dan beragam, terdapat kelemahan dalam sistem
penegakan regulasi dan pengawasan; masalahnya tidak berada pada regulasi
itu sendiri, tetapi pada implementasinya. Meskipun situasi ini tidak secara
khusus terjadi di Afrika (Eropa dan Amerika Utara juga mengalami persoalan
yang sama), negara-negara Afrika perlu upaya perubahan yang lebih baik.
Partai politik di negara-negara Afrika menghadapi persoalan terkait
rendahnya keuangan politik karena kurangnya jumlah donasi dari anggota
partai, pendukung, dan entitas hukum, serta rendahnya jumlah dana publik
yang diberikan oleh pemerintah.
Beberapa kualifikasi harus dibentuk. Pertama, di banyak negara Afrika,
politisi petahana adalah orang-orang yang berkondisi baik secara finansial.
Praktik penyalahgunaan kekayaan negara oleh partai dan monopoli donasi
korporat adalah persoalan-persoalan signifikan yang membuat arena
kompetisi politik menjadi tidak setara dan mengancam tata pemerintahan
yang baik. Inti persoalannya, oleh sebab itu, bukan semata-mata kurangnya
sumber daya, tetapi distribusi sumber daya tersebut yang bersifat bias.
Kedua, pembahasan mengenai keuangan politik di Afrika seringkali lebih
berfokus pada partai politik, di mana fakta di lapangan menunjukkan peran
yang lebih signifikan justru dipegang oleh kandidat politik secara individual.
Kesalahan ini mengandung beberapa implikasi. Pertama, perhatian harus
dialihkan kepada tahap pemilihan kandidat, yang berpotensi berisi praktik
suap suara dan beberapa pelanggaran lain. Kedua, hutang finansial yang
ditanggung kandidat selama masa kampanye berpotensi mendorong mereka
untuk melakukan korupsi ketika menjabat. Ketiga, partai politik dapat
mengeskploitasi kandidat mereka untuk menyalurkan dana dengan tujuan
menghindari jerat regulasi. Oleh sebab itu, regulasi yang tidak memperhatikan
peran kandidat secara individual dapat memiliki risiko melahirkan celah
hukum yang dapat dieksploitasi partai politik.
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African Media Barometer 2011, h. 5, Mayiga 2011, h. 9ff .
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Tidak diragukan lagi negara-negara di Afrika membutuhkan reformasi, baik
dari sisi regulasi formal maupun dari cara regulasi tersebut diimplementasi.
Perubahan mungkin akan memakan waktu, dan para politisi mungkin akan
bersikap ogah-ogahan mehukumisir reformasi tersebut. Di Afrika Selatan,
Institut Demokrasi di Afrika (IDASA) pada tahun 2000 memutuskan
untuk berhenti memperjuangkan regulasi yang mewajibkan partai politik
mempublikasi donasi dari sumber swasta, karena jalur reformasi regulasi
tampak lebih efektif dan pihak pemerintah sendiri berjanji akan membantu
upaya reformasi tersebut dengan cepat. Dua belas tahun kemudian, tidak
ada perubahan yang terjadi; pihak IDASA menyatakan bahwa ‘sejauh ini
partai berkuasa sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mehukumisir
(reformasi) di Parlemen’.117 Hal yang sama terjadi di Ghana, di mana dua
partai terbesar telah menjanjikan reformasi keuangan politik sejak mereka
masih menjadi partai oposisi di tahun 1990-an, tetapi melupakan janji-janji
tersebut setelah keduanya menjadi partai berkuasa.118
Terkadang memang muncul pertanyaan terkait urutan prioritas: bagaimana
urutan ideal di dalam upaya mengimplementasikan reformasi sistem
keuangan politik? Menerapkan regulasi pelarangan atau pembatasan
donasi tidak akan pernah efektif tanpa terlebih dahulu menerapkan sistem
pelaporan keuangan yang baik. Sistem peraturan keuangan politik yang baik
membutuhkan (minimal): (1) kewajiban hukum bagi partai dan kandidat
untuk menyerahkan laporan keuangan mereka; dan (2) lembaga pengawasan
keuangan dengan sumber daya yang cukup, memiliki wawasan politik
115

Saffu 2003, h. 29. Saffu menggunakan data dari Mouhamet Fall.

116 Senegal pada 2000 dan 2012, Kenya pada 2002 dan sebagian pada 2007, dan Ghana pada 2000
dan 2008.
117

February 2012, h. 2.

118 Ohman 2004, h. 107. Terkait hal ini, Partai National Democratic Congress (NDC) dan NPP di
Ghana mirip dengan partai politik parlementer di Swedia. Begitu juga, Undang-undang Dana
Kampanye 2011 di Kenya diperdebatkan di Parlemen Kenya selama dua tahun sebelum akhirnya
disahkan pada Desember 2013, di mana hal ini berarti undang-undang tersebut belum akan berlaku
pada pemilu 2013.
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Terakhir, kita harus menyadari bahwa pendanaan bukanlah satu-satunya
jalan untuk meningkatkan pengaruh politik. Memiliki uang banyak bukan
jaminan kesuksesan dalam pemilu, bahkan di wilayah yang pengalaman
berdemokrasinya masih minim. Berdasarkan data tahun 2000, Saffu
mencatat bahwa ‘ada perbedaan mencolok antara kekayaan partai berkuasa
dengan kekayaan partai oposisi, sebagaimana ditunjukkan di Ghana dengan
kemampuan partai berkuasa membelanjakan uangnya lebih besar 15:1 dari
partai oposisi, sedangkan di Kenya rasionya mungkin jauh lebih besar, dan di
Senegal mencapai 30:1, dapat mempengaruhi prinsip kesetaraan dan kualitas
demokrasi dalam penyelenggaran pemilu.’115 Meskipun kutipan tersebut bisa
jadi benar, patut diingat bahwa sejak tahun 2000 partai berkuasa sempat
kalah satu kali di pemilu yang diselenggarakan ketiga negara tersebut.116

yang luas, memiliki mandat
untuk proses audit, investigasi
pelanggaran, serta menerapkan
sanksi.
Meskipun
lembaga
pengawas ini awalnya harus
berfokus pada pengembangan
kapasitas aktor-aktor politik
daripada memberikan hukuman,
setiap
pelanggaran
harus
diganjar dengan sanksi tegas
yang
diimplementasi
tanpa
sikap yang bias. Kekebalan hukum yang dinikmati banyak aktor politik di
Afrika, sehingga mereka dapat dengan tenang melanggar peraturan, sangat
mungkin lebih merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas
daripada faktor-faktor yang lain. Kekebalan hukum tersebut juga mengerosi
kepercayaan publik terhadap partai politik.119
Pengampunan terhadap aktor politik di
Afrika dapat mengabaikan peraturan
mengenai keuangan partai politik
yang berlaku sehingga akan mengikis
control terhadap uang dalam politik
daripada faktor yang lain. Hal ini juga
dapat melemahkan kepercayaan warga
Afrika terhadap partai politik.

Di samping reformasi formal, harus ada upaya meningkatkan kesadaran
publik terhadap pentingnya peraturan keuangan politik dan dampak negatif
yang dihasilkan dari setiap pelanggaran terhadap kondisi kehidupan publik.
Harus dijelaskan bahwa penyalahgunaan uang negara adalah tindakan
membuang-buang uang yang sejatinya adalah milik rakyat,120 dan bahwa
dalam jangka-panjang akan lebih menguntungkan bagi masyarakat untuk
memilih kandidat yang mampu mengurangi kemiskinan daripada menerima
uang untuk memilih politisi korup. Di dalam upaya sosialisasi ini, organisasi
masyarakat sipil dan media massa memiliki peran yang signifikan. Sayangnya
upaya penyadaran ini bukanlah tugas mudah, karena membutuhkan
perubahan relasi klientelisme antara politisi dan konstituennya.
Pembahasan mengenai peran uang di dalam sistem politik di Afrika tidak
akan lengkap tanpa membahas tanggung jawab dari pihak partai dan kandidat
politik. Tindakan dan perilaku mereka bertanggung jawab tidak saja kepada
situasi-situasi yang terjadi saat ini, tetapi juga terhadap kondisi dan situasi
yang dihadapi generasi politisi di masa depan. Dalam konteks yang lebih
luas, insentif bagi politisi untuk mengatur keuangan politik terletak pada
kemampuan mereka untuk melihat horizon politik dalam jangka-panjang,
jauh melampaui pemilu yang dilakukan hari ini.121 Contohnya, partai politik
yang berkuasa saat ini harus berupaya menciptakan peraturan yang dapat
meningkatkan kompetisi dan kesetaraan politik, agar di kemudian hari jika
119

Lavallee, Razafindrakoto dan Roubaud 2008, h. 5.

120 Misalnya, jika proyek pembangunan jalan dikerjakan berdasarkan siklus pemilu, bukan berdasarkan
rencana pembangunan jangka-panjang, anggaran dan dananya kemungkinan tidak akan digunakan
secara efisien.
121 Harus diakui bahwa ini tidak berlaku bagi semua partai politik. Mereka yang bergantung pada
kekayaan negara untuk mempertahankan kekuasaan biasanya enggan untuk melakukan reformasi
keuangan politik, dan mesti dipaksa secara politis untuk melakukannya.
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Tidak diragukan lagi situasi keuangan partai oposisi di Afrika pasti sangat
sulit. Bagaimanapun juga, mereka harus bisa menahan diri untuk tidak
melakukan tindakan-tindakan tercela untuk mendapatkan uang. Mereka
justru harus mencari cara kreatif dan inovatif untuk mendapatkan dana
yang mereka butuhkan. Mereka harus menunjukkan diri bahwa mereka
adalah pesaing yang kredibel bagi partai penguasa, dan bahwa mereka
menganggap prinsip transparansi finansial secara serius. Cara pandang ini
akan menempatkan mereka pada posisi yang lebih baik untuk mengawasi
keuangan partai-partai lain jika suatu hari kekuasaan berhasil direbut.
Upaya reformasi peran pendanaan dalam sistem politik di Afrika
membutuhkan kerja keras yang terus-menerus dari para pemangku
kepentingan. Mereka harus berupaya membuat peningkatan gradual dalam
sistem pengawasan keuangan politik di setiap penyelenggaraan pemilu.

Rekomendasi
Pembuat kebijakan122

1. Jangan langsung mencoba menerapkan banyak regulasi dengan sistem
kontrol yang tinggi. Pembuat kebijakan seharusnya fokus pada regulasiregulasi yang dianggap penting saja dan memastikan regulasi tersebut
diimplementasikan di lapangan. Pengendalian terhadap keuangan
politik jangan sampai mereduksi kompetisi politik. Salah satu persoalan
yang harus diperhatikan pertama kali adalah aliran dana yang dilarang
hukum di dalam sistem politik.123 Selain itu pembuat kebijakan juga
harus merumuskan regulasi yang dapat menyelesaikan persoalan
ketidaksetaraan gender terkait akses terhadap keuangan politik.
2. Mengingat relasi yang cair antara partai politik dan kandidatnya,
pembuat kebijakan harus dapat memastikan bahwa setiap regulasi
pembatasan, pelarangan, atau kewajiban pelaporan keuangan berlaku
bagi keduanya.
3. Wajibkan partai dan kandidat politik menyerahkan laporan yang
komprehensif terkait aktivitas keuangan mereka. Pastikan bahwa setiap
laporan dilaporkan dengan detail agar bisa diaudit, tetapi juga jangan
sampai terlalu memberatkan sehingga partai dan kandidat enggan
mematuhi regulasi ini.
122 Pembuat kebijakan didefinisikan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses drafting, perubahan,
dan pengadopsian regulasi pendanaan, entah dari lembaga eksekutif ataupun dari lembaga legislatif.
Oleh sebab itu fokusnya adalah peran pembuat kebijakan, bukan dari institusi mana ia berasal.
123 Meskipun dana yang dilarang hukum sangat sulit untuk diidentifikasi, seorang pengamat mengatakan
bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah ‘membuat mekanisme efektif yang dapat membuat
pihak-pihak yang terlibat “disebut namanya dan dipermalukan (name and shame)”’. Shaw 2012, h. 5.
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kursi kekuasaan lepas, mereka memiliki kesempatan untuk merebut kembali
kekuasaan tersebut.

4. Jadikan kepatuhan menyerahkan laporan keuangan sebagai syarat
untuk mendapatkan dana publik (subsidi pemerintah).
5. Dalam memberikan dana publik, pertimbangkan penggunaan metode
pemberian tidak langsung karena lebih efisien dan mudah dikontrol
penggunaannya.
6. Ijinkan partai terlibat dalam aktivitas komersial yang terbatas dalam
bidang-bidang seperti percetakan dan penerbitan buku sebagai cara
untuk menambah pendapatan mereka. Pastikan bahwa setiap setiap
transaksi keuangan dalam aktivitas komersial tersebut dilaporkan
dalam laporan keuangan.
Lembaga pengawas dan penegak regulasi

1. Berikan setidaknya sanksi minor bagi partai/kandidat yang menolak
menyerahkan laporan keuangan mereka sebagaimana tercantum
dalam regulasi.
2. Buat rencana sepuluh tahun untuk mengupayakan peningkatan
kesadaran di antara partai politik dan masyarakat umum terkait isu
keuangan politik, dan secara bertahap gantikan upaya peningkatan
kapasitas (yang berfokus untuk membantu partai politik untuk
mematuhi peraturan) dengan upaya pemberian sanksi tegas bagi
mereka yang melanggar regulasi.
3. Komunikasikan dengan setiap pemangku kepentingan untuk
memastikan bahwa setiap peraturan sesuai dengan pengalaman
mereka di lapangan. Pertahankan transparansi dalam upaya penegakan
peraturan keuangan politik.
4. Tolak setiap upaya pihak luar untuk mempengaruhi independensi
lembaga pengawas.
Partai berkuasa

1. Jangan menyalahgunakan sumber daya negara demi mempertahankan
kekuasaan; jika praktik ini telah menjadi kultur dan suatu saat anda
kehilangan kekuasaan, akan sulit bagi anda untuk mendapatkan
kembali kekuasaan tersebut.
2. Upayakan untuk membangun regulasi dan peraturan yang akan
memudahkan anda untuk merebut kembali kekuasaan melalui pemilu
yang kompetitif (seperti regulasi yang mewajibkan pemberian dana
publik dalam jumlah besar kepada oposisi dan pemberian sanksi bagi
setiap penyalahgunaan sumber daya negara). Bertindaklah berdasarkan
regulasi dan prinsip ini bahkan sebelum kesemuanya menjadi undangundang yang sah.
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Partai oposisi

Masyarakat sipil

1. Jangan pernah lepaskan pengawasan anda terhadap aliran dana yang
lalu-lalang di dalam sistem politik, karena di dalamnya terdapat
petunjuk kunci untuk memahami dinamika proses politik yang terjadi.
2. Awasi terus perilaku partai dan kandidat politik selama masa pemilu,
lalu laporkan pengamatan anda kepada publik dengan menggunakan
bahasa yang mudah dipahami orang awam sekalipun.
3. Tingkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya peran pemilih
dalam upaya membangun sistem keuangan politik yang transparan
dan adil dengan menolak pembelian suara, belanja kampanye yang
berlebihan, dan penyalahgunaan sumber daya negara.
4. Jangan pernah menerima ajakan aktor politik yang menawarkan
organisasi sipil anda untuk ikut terlibat dalam politik partisan yang
bertujuan untuk mengagalkan reformasi peraturan keuangan politik.
Aktor media

1. Ekspos semua pelanggaran yang dilakukan para pemangku kepentingan
terkait aktivitas pengumpulan dan belanja keuangan politik –
khususnya transaksi donasi ilegal, koneksi tidak wajar antara pendonor
dan partai politik, pembelian suara, dan penyalahgunaan sumber
daya negara. Jelaskan kepada masyarakat luas bahwa pelanggaranpelanggaran tersebut berdampak buruk bagi kehidupan mereka.
2. Jangan terima uang dari para pemangku kepentingan untuk
melaporkan berita secara bias. Kehadiran media yang independen dan
pemberani sangat penting bagi demokrasi.
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1. Ingat dan jalankan setiap janji reformasi terkait keuangan politik yang
anda berikan begitu berhasil merebut kekuasaan.
2. Cari cara-cara inovatif dan kreatif untuk mendapatkan dana, daripada
menyerah pada dana yang terbatas. Kuncinya adalah keberhasilan
dalam menjelaskan pada masyarakat dan para pemangku kepentingan
mengapa program kebijakan anda adalah yang terbaik bagi negara.
3. Tahan diri dari melakukan aktivitas pengumpulan dana secara ilegal.
Partai oposisi sebaiknya ikut aktif membangun proses politik yang
bersih sedari awal, sehingga jika suatu saat berhasil merebut kekuasaan,
anda akan mewarisi sistem politik yang berfungsi dengan baik.
4. Pastikan bahwa anda memahami kerangka kerja hukum yang
mengatur partai politik dan dana kampanye. Hal ini dapat membantu
anda mengumpulkan keuangan politik secara hukum, memudahkan
identifikasi pelanggaran yang dilakukan lawan anda, dan membantu
anda dalam memberikan rekomendasi reformasi regulasi.

Aktor internasional

1. Pahami bahwa transaksi keuangan yang terjadi selama masa kampanye
merupakan indikator yang jauh lebih baik untuk mengukur tingkat
kesetaraan dan kompetitif pemilu dibandingkan hal-hal lain yang
terjadi pada hari pencoblosan.
2. Kelompok peneliti internasional yang mengabaikan isu keuangan politik
harus menerima kenyataan bahwa kesimpulan apapun yang mereka
ambil hanya menjelaskan sebagian dari sebuah fenomena yang besar.
Perlu dicatat bahwa upaya pengawasan yang efektif membutuhkan
durasi kehadiran di lapangan yang lebih lama daripada yang sudah
dilakukan kebanyakan peneliti-peneliti internasional selama ini.124
3. Setiap lembaga bantuan internasional harus mempertimbangkan apakah
melakukan proyek skala-besar di masa-masa kampanye atau masamasa mendekati pemilu akan mempengaruhi arena kompetisi politik.
Perhatikan apakah rejim petahana dapat mengambil keuntungan dari
proyek-proyek, khususnya jika hasil proyek memiliki dampak langsung
terhadap hajat hidup para pemilih, seperti pembangunan jalan, gedung
rumah sakit, sekolah, atau pembangkit tenaga listrik. Tetapi, jika
dilakukan dengan benar (fokus pada hasil jangka-panjang), bantuan
lembaga internasional justru dapat menyeimbangkan arena kompetisi
politik.
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Asia
Andreas Ufen

Pengantar
Pendanaan merupakan aktivitas inti bagi partai dan kandidat politik.
Bagaimana pendanaan dilakukan dapat menentukan struktur internal dan
bentuk sistem kepartaian, serta berdampak pula pada sistem politik secara
keseluruhan. Pendanaan yang transparan dan taat aturan merupakan faktor
pendukung bagi proses transisi dan konsolidasi demokrasi.1
20 negara yang akan dibahas pada bab ini2 menempati wilayah dengan
keberagaman politik dan kultural yang sangat tinggi. Oleh sebab itu analisis
dalam bab ini hanya mungkin dilakukan dengan menunjukkan persamaanpersamaan antar negara serta memberikan catatan bagi keunikan-keunikan
negara tertentu dalam menangani persoalan uang di dalam politik.
Keberagaman negara-negara di wilayah ini ditunjukkan, misalnya, melalui
performa ekonomi. Terdapat negara-negara dengan tingkat performa
ekonomi maju seperti Jepang, Republik China (Taiwan), Republik Korea,
dan Singapura, tetapi ada pula negara-negara miskin seperti Kamboja, Laos,
dan Myanmar/Burma. Oleh sebab itu karakteristik yang terdapat pada suatu
negara tidak bisa digeneralisasi kepada negara-negara yang lain, atau bahwa
suatu karakteristik yang dimiliki satu negara berlaku pula bagi semua negara
di wilayah ini.
Catatan penting lain adalah perbedaan sistem politik tiap-tiap negara
beserta tingkat perkembangan demokrasi mereka yang berbeda-beda.
Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini telah mengambil langkah
penting untuk membentuk sebuah institusi demokrasi dan meningkatkan
1

Peningkatan demokrasi dapat membantu keuangan politik menjadi lebih transparan.

2 Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Maladewa, Mongolia,
Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan
Timor-Leste.
Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu 89

pluralisme politik. Oleh sebab itu terdapat pertumbuhan stabil terkait hakhak politik dan kebebasan sipil.3 Namun fakta bahwa di wilayah ini terdapat
negara paling tidak bebas di dunia (Republik Korea Utara, yang tidak akan
dibahas), serta terdapat pula negara dengan demokrasi baru dan ambisius
seperti Taiwan, Mongolia, dan Indonesia, menunjukkan betapa kompleks
dan beragamnya Asia sebagai suatu wilayah.
Mengingat betapa cepat dan tidak-terduganya atmosfir politik di Asia, banyak
terdapat undang-undang atau regulasi yang berada dalam posisi sedang
dirancang ulang atau sedang dalam pembahasan. Kondisi ketidakpastian
regulasi ini juga berlaku pada isu keuangan politik, sehingga menyebabkan
kesulitan dalam menemukan pola atau tren regulasi yang jelas dan mencolok.
Belum lagi kebanyakan partai politik di negara-negara Asia tidak memenuhi
fungsi ‘klasik’ mereka sebagai pengartikulasi dan pengagregasi kepentingankepentingan sosial, pengembang program-program sosial, inisiator ide-ide
politik, dan oposisi kekuasaan. Kebanyakan partai politik di Asia justru lebih
berfungsi sebagai mesin klientelisme penghasil uang, lapangan kerja, dan lisensi
bagi para kandidat dan supporter mereka. Di Filipina, misalnya, partai politik
hanya dianggap sebagai kendaraan untuk meraih jabatan kepresidenan. Partai
politik seringkali bergabung menjadi satu atau terpecah-belah dengan cepat,
seperti tidak memiliki struktur yang permanen. Di Thailand, institusionalisasi
partai sangat buruk, sehingga koalisi dianggap lebih penting daripada partaipartai yang membentuknya.
Dinamika yang sangat kompleks di balik keuangan politik harus ditafsirkan
di dalam konteks komersialisasi politik yang kerap terjadi di negara-negara
Asia. Meski sangat sulit dijabarkan dengan tepat terkait tingginya tingkat
pertumbuhan populasi, komersialisasi politik berarti meningkatnya biaya
rata-rata untuk melaksanakan kampanye politik. Komersialisasi ini dibarengi
juga dengan proses ‘profesionalisasi’ politik, di mana profesi-profesi seperti
peneliti lembaga survei dan penasehat kampanye (spin doctor) memiliki
pengaruh yang signifikan.4
Secara umum, hampir semua partai dan kandidat politik di Asia menghadapi
tantangan-tantangan yang terkait aktivitas pendanaan. Subsidi negara
terhadap partai.kandidat terbilang kecil (atau bahkan pada beberapa kasus
tidak ada) sehingga kandidat-kandidat yang tidak memiliki akses pendanaan
yang mapan merasa kesulitan untuk berkompetisi, karena kebanyakan partai
3

Lihat http://www.freedomhouse.org/regions/asia-pacific

4 Contohnya, partai politik di India telah mengalami komersialisasi dan butuh peningkatan dana untuk
membayar ‘mesin politik’. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan meningkatnya jumlah
pemilih potensial. Tetapi peningkatan biaya tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya semangat
kompetisi di dalam pemilu di India, yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah partai; melemahnya
partai berbasis kader; dan semakin banyaknya penyelenggaran pemilu daerah. Faktor lain adalah
dominannya partai politik dengan iuran keanggotaan yang rendah dan maraknya politik identitas.
(Betz 2005; Vaishnav 2011; Kapur 2012).
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Namun, belakangan, sudah ada kesadaran yang tinggi mengenai bahaya
pengaruh bisnis besar dan komersialisasi politik, dan ada tuntutan kuat
dari masyarakat sipil untuk reformasi. Khususnya jika ada skandal politik,
tuntutan untuk regulasi pendanaan yang lebih ketat dan transparan dapat
menjadi lebih kuat. Diskursus internasional yang diinisiasi oleh organisasiorganisasi non-pemerintah nasional dan trans-nasional, serta oleh para aktivis
yang fokus melawan korupsi dan mempromosikan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik, berkontribusi besar dalam meningkatkan tuntutan semacam
itu.

Permasalahan keuangan politik di Asia
Korupsi, klientelisme, dan klan

Di banyak negara Asia, jejaring yang bersifat klientelistik menghubungkan
para politisi dengan para pemilih melalui pertukaran hadiah atau uang demi
dukungan politik.5 Relasi klientelistik semacam ini tidak hanya mencederai
institusionalisasi partai politik dan menghambat terciptanya relasi horizontal
yang didasari oleh kepentingan bersama; relasi tersebut juga mendorong
tumbuhnya praktik rent-seeking (berburu rente).6 Lebih jauh, praktik rentseeking juga merugikan bagi kandidat perempuan, karena umumnya mereka
tidak memiliki akses yang setara terhadap koneksi personal dan sumber
pendanaan besar yang dapat mereka gunakan untuk meraih dukungan.7
Menjamurnya praktik klientelisme di Asia merupakan salah satu penjelasan
mengapa banyak terdapat dinasti bisnis atau konglomerat yang dekat dengan
kekuasaan. Di Filipina, misalnya, partai-partai besar dikontrol oleh ‘klanklan’ yang terdiri dari beberapa keluarga.8 Di Thailand, Partai Thai Rak Thai
(TRT), partai berkuasa sebelum kudeta militer di tahun 2006, didanai secara
eksklusif oleh milyuner Thaksin Shinawatra. Pada saat bab ini ditulis, partai
yang menguasai politik di Thailand, dan merupakan penerus TRT, dipimpin
oleh Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin, dan menjabat sebagai
perdana menteri.
5 Relasi klientelistik biasanya dimediasi oleh pihak ketiga. Elemen kunci dari transaksi klientelistik adalah
kuantitas (interaksi yang rutin antara patron dank lien), ketidaksetaraan status, hubungan timbal-balik,
dan kesukarelaan. Berbagai studi menekankan elemen-elemen tersebut (lihat, misalnya, Hicken 2011;
Hilgers 2011; Tomsa and Ufen 2013).
6

Dick 2011; Kochanek 2010.

7

Halder 2004; Bjarnegard 2013b.

8

Arlegue dan Coronel 2003; Teehankee 2013.
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pengusungnya enggan memberikan bantuan finansial. Konsekuensinya,
donasi privat (terutama dari korporasi besar) memegang penting di dalam
aktivitas pendanaan para aktor politik.

Contoh-contoh dinasti politik di Asia adalah keluarga Ghandi di India,
keluarga Bhuttos di Pakistan, serta keluarga Sheikh Hasina dan Khaleda Zia
di Bangladesh.9 Politik dinasti tentu sangat merugikan bagi para politisi yang
berasal dari keluarga miskin dan tidak terpandang, tetapi terkadang dapat
meningkatkan partisipasi kandidat perempuan jika ia berasal dari keluarga
berkuasa.
Di Jepang, sekitar sepertiga dari anggota parlemen ‘setia pada keluarga’. Di
sana, sekitar 40 persen anggota Liberal Democratic Party (LDP) dan sekitar
20 persen anggota Democratic Party of Japan (DPJ) yang duduk di parlemen
adalah keturunan langsung dari anggota parlemen sebelumnya, dan enam
dari tujuh perdana menteri yang pernah menjabat merupakan anak atau
cucu anggota parlemen.10 Kombinasi klientelisme dan klan keluarga kerap
memperburuk kualitas tata pemerintahan, melemahkan sistem pengawasan,
dan meningkatkan korupsi. Keduanya juga memiliki dampak fundamental
bagi peran uang di dalam politik, terutama karena kesetiaan politik di dalam
sistem klientelisme lebih disebabkan oleh hubungan jual-beli dan relasi
keluarga daripada ide kebijakan dan program sosial yang meyakinkan.
Keterkaitan antara partai politik, pemilih, dan bisnis

Perbandingan terkait relasi antara partai politik, negara, dan pelaku bisnis
akan menegaskan tiga formasi yang berbeda. Pertama, di banyak negara
demokratis di Barat, partai politik dan sistem kepartaian biasanya sudah
diinstitusionalisasikan lebih awal dan cepat-cepat dipisahkan dari administrasi
publik. Proses ini menghasilkan partai-partai yang terinstitusionalisasi
dengan baik dan terhubung dengan para pemilih melalui program-program
politik daripada melalui relasi klientelisme. Oleh sebab itu partai tidak
terjebak oleh aparatus negara maupun dinasti politik.11
Kedua, di Eropa Mediterania (dan sebagian Asia Selatan dan Tenggara),
pemerintahan yang lemah secara finansial terpaksa harus mengandalkan
makelar atau pihak ketiga seperti kelompok mafioso di Italia, caciques di
Spanyol, atau comatarhis diYunani, untuk menghubungkan antara pusat dan
periferi.12 Di Thailand, tugas penghubung antara politisi dengan konstituennya
ditugaskan kepada semacam geng politik (phuak, phakphuak) yang terdiri
dari ketua, anggota pemerintahan lokal, dan penasehat melalui pengepul

9
10

See Chhibber 2013.
Lihat, misalnya, Fackler 2009.

11 Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai keterjebakan negara kepada partai dan keuangan politik,
lihat Kupferschmidt 2009.
12

Heywood 1997, p. 77.
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Varian ketiga adalah wilayah timur laut Asia yang bertipe ‘developmental
state’, di mana pemerintahan pusat yang relatif kuat tidak menggunakan jasa
makelar; sebaliknya, partai-partai didirikan dan dikontrol melalui aparatus
negara, sehingga menyisakan banyak ruang bagi negara untuk dikuasai oleh
partai paling dominan, bahkan jika sistem politiknya sudah melewati masa
demokratisasi.15 Negara-negara developmental state memang umumnya berada
di timur laut Asia seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.16 Negara-negara
ini telah mengekspor model politik mereka ke negara lain seperti Malaysia,
Singapura, dan (dalam konteks yang lebih luas) Indonesia, Thailand, dan
India (yang mengalami deregulasi dan privatisasi ekonomi sejak 1991).
Simbiosis antara politisi, birokrat, dan pengusaha ini mengaburkan batas
antara domain publik dan privat, serta menyediakan ruang bagi perilakuperilaku tidak terpuji terkait aktivitas keuangan politik, khususnya ketika
para elit politik menggunakan aparatur negara demi tujuan-tujuan ekonomi
mereka.
Tiga formasi relasi politik dan bisnis ini memiliki dampak yang
berkepanjangan terhadap kesempatan untuk (serta bentuk-bentuk) praktik
korupsi, dan hal ini berkaitan erat dengan tingkat intensitas serta kedalaman
klientelisme di dalam sebuah sistem politik. Oleh sebab itu realitas keuangan
politik hari ini sangat ditentukan oleh proses politik yang terjadi puluhan
tahun yang lalu.
Implementasi yang tidak efektif

Di banyak kasus, regulasi tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna
karena lemahnya mekanisme pengawasan (di mana pada gilirannya
mekanisme ini banyak dipengaruhi oleh besar/kecilnya mandat dan sumber
13

Bjarnegard 2013a, pp. 144ff .

14

Phongpaichit dan Baker 2009.

15 Bahkan di negara maju seperti Jepang, jaringan melalui kelompok supporter lokal (koenkai) selalu
riskan terhadap pendanaan yang dilarang hukum dan berbagai transaksi gelap lain’ (SGI 2011).
16

Stubbs 2012.
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suara (hua khanaen).13 Aliansi
antara politikus-birokrat dengan
pebisnis ini memiliki pengaruh
luas medio 1980-an dan 1990-an
ketika terjadi restrukturasi sosioekonomi.14 Pada periode tersebut,
bisnis dan politik seperti menjadi
satu, sehingga berpengaruh besar
terhadap bagaimana partai politik
mengelola pendanaan mereka. Di dalam konteks seperti ini, kepentingan
bisnis umumnya mendominasi proses politik.
Simbiosis antara politisi, birokrat, dan
pengusaha telah mengaburkan batas
antara domain publik dan privat, serta
membuka ruang terjadinya perilaku
yang tidak terpuji terkait dengan
aktivitas keuangan politik.

daya yang diberikan kepada institusi penegak regulasi). Di India dan
Filipina, misalnya, sifat sistem politik yang informal semakin menyulitkan
upaya pengawasan pendanaan partai dan kampanye pemilu. Kerangka kerja
regulasi juga seringkali hanya eksis di atas kertas.
Persoalan lain terkait lemahnya mekanisme pengawasan adalah independensi.
Di Malaysia, misalnya, Komisi Pemilu berada langsung di bawah departemen
Perdana Menteri dan dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Akibatnya,
lembaga tersebut tidak bisa melakukan mekanisme cek dan koreksi terhadap
pendanaan partai secara baik.17
Patut dicatat bahwa pendekatan hukum/hukum tidak selamanya
menghasilkan efek yang memuaskan. Sanksi hukum tidak selamanya
menghasilkan efek jera sebagaimana dimaksudkan. Di Korea Selatan,
misalnya, di mana regulasi pemilunya secara ketat meregulasi kontribusi
politik, banyak pelanggaran yang terjadi, namun ‘hukuman yang berat …
tampaknya hanya menghasilkan efek yang terbatas terhadap perilaku para
politisi’.18
Di India, ‘penerapan regulasi pemotongan pajak terhadap donasi politik sejak
tahun 2003 nyaris tidak mempengaruhi praktik pemberian dana gelap demi
imbalan dari pemerintah atau partai politik’.19 Contoh-contoh ini merupakan
representasi kompleksnya peraturan keuangan politik.
Pendanaan yang dilarang hukum

Meski angka pastinya sangat sulit untuk dihitung, sumbangan yang
melanggar hukum memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan
politik negara-negara di Asia. Meski dampak yang diakibatkan oleh dana
yang dilarang hukum berbeda-beda di masing-masing negara, banyak contoh
di mana uang hasil tindak kriminal memasuki perekonomian sebuah negara.
Di Afghanistan pada tahun 2012, misalnya, diperkirakan bahwa jumlah
ekspor opium mencapai 10 persen dari total Pendapatan Domestik Bruto
(PDB).20 Di negara-negara lain, kriminalisasi politik dapat diindikasikan dari
banyaknya jumlah tuntutan di pengadilan. Berdasarkan lembaga pengawas
pemilu National Election Watch, 162 orang dari 543 anggota Lok Sabha
(parlemen nasional India) pernah mendapatkan tuntutan tindak pidana
kriminal di pengadilan.21 Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana
menurut Kementerian Dalam Negeri sekitar setengah dari 500 kepala daerah
merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi.22
17

Gomez 2012.

18

BTI 2012b.

19

Gowda dan Sridharan 2012, p. 237.

20

UNODC 2013.

21

New Indian Express 2014. Lihat juga Lumanauw, Sihite and Sihaloho 2013.

22 Di Indonesia, anggota dewan bahkan dibayar oleh departemen pemerintah yang sedang berupaya
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Kurangnya sumber daya bagi partai oposisi dan kandidat perempuan

Penyalahgunaan sumber daya negara

Penyalahgunaan kekayaan negara merupakan persoalan paling banyak terjadi,
terutama di negara otoriter yang hanya memiliki segelintir partai dominan.
Para pejabat petahana di sejumlah negara-negara Asia sering menggunakan
uang negara untuk menghadapi kompetisi dalam pemilu. Di beberapa
negara, partai berkuasa bisa menjadi satu dengan apparatus negara dan publik
menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Di Thailand, misalnya, menjadi
kandidat yang diusung partai penguasa merupakan sebuah keistimewaan,
karena partai akan menyediakan dana kampanye yang nyaris tak terbatas.
Pasca bencana tsunami 2004, muncul kontroversi terkait tindakan pemerintah
Thailand, hanya beberapa minggu menjelang pemilu, membagi-bagikan beras
dengan logo partai di wilayah yang tertimpa bencana.24
Pembelian suara

Batasan antara memberikan hadiah/hibah dengan jual-beli suara saat
pemilu seringkali sulit untuk ditentukan. Umumnya banyak pihak
mengasumsikan bahwa negara miskin lebih rentan terhadap praktik jual-beli
suara dibandingkan negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.
Asumsi ini pada kenyataannya seringkali keliru, karena pola tradisi dan
kultural ternyata jauh lebih berperan dalam menentukan tinggi/rendahnya
praktik jual-beli suara di dalam suatu masyarakat. Taiwan adalah salah satu
contoh negara industri di mana praktik suap saat pemilu bentuk mobilisasi
pemilih yang melanggar hukum ini masih sering terjadi. Persoalan terkait
agar anggaran mereka disetujui, dan oleh kandidat yang membutuhkan persetujuan dari parlemen.
Bahkan Undang-undang Perbankan hanya disahkan setelah bank sentral Indonesia (BI) menyuap
beberapa anggota DPR (Mietzner 2008, p. 241).
23

ICRW dan UN Women 2012, pp. 5, 14.

24

Bjarnegard 2013b.
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Di banyak negara Asia, terutama yang berada di bawah rejim otoriter, nyaris
tidak ada kesetaraan dan arena kompetisi politik yang adil. Ketidakmerataan
medan kompetisi ini biasanya sangat dirasakan oleh partai politik dan
kandidat perempuan yang umumnya tidak memiliki sumber pendanaan yang
kuat.23 Di Asia, partai oposisi di sebuah negara otoriter biasanya dianggap
ilegal. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan iuran anggota yang
seringkali tidak cukup membiayai operasi partai, dan para pengusaha atau
donatur privat enggan memberikan bantuan karena dapat terkena sanksi
dari pemerintah. Alasan lain terkait lemahnya kekuatan partai oposisi
adalah dominasi partai penguasa yang kekuasaannya semakin besar seiring
berjalannya waktu. Hal ini umumnya dialami oleh negara-negara yang
demokrasinya masih muda, di mana partai rejim penguasa masih bercokol
karena memiliki infrastruktur yang bercabang.

pembelian suara ini akan dibahas lebih jauh di bagian selanjutnya.

Inisiatif daerah untuk mengatur keuangan politik
Pengaturan keuangan politik pada umumnya menjadi lebih meluas dan
komprehensif di wilayah ini. Sejak 1990-an, perluasan ini terjadi seiring
bangkitnya demokratisasi atau pendalaman demokrasi. Sebagaimana terjadi
di wilayah-wilayah lain (kecuali Eropa), banyak negara di Asia tidak memiliki
standar pengaturan keuangan politik yang komprehensif, juga tidak ada
upaya pertukaran informasi yang intensif terkait regulasi tersebut.
Akan tetapi, norma-norma keuangan politik sekarang dipengaruhi oleh
wacana internasional serta para aktor internasional dan nasional, dan telah
terjadi beberapa langkah mengarah pada standardisasi. Para aktivis dan
politisi pro-reformasi secara terus-menerus mempelajari praktik-praktik
regulasi terbaik dari berbagai komunitas dan kemudian membawanya ke
podium internasional. Salah satu hasilnya adalah tercipatanya Cetak Biru
Visi untuk Pemilu ASEAN yang Bebas dan Adil oleh ASEAN Network
for Free Elections (ANFREL).25 Cetak biru ini merupakan pendahulu bagi
Deklarasi Bangkok untuk Pemilu Bebas dan Adil 2012, di mana deklarasi ini
mencakup juga pasal mengenai Pengawasan Dana Kampanye yang menuntut
terciptanya mekanisme pengawasan yang ketat berdasarkan ‘kerangka kerja
hukum yang tegas dalam meregulasi keuangan politik dan belanja kampanye
serta meningkatkan transparansi terkait pendanaan tersebut’.26 Mayoritas
LSM-LSM di negara-negara Asia yang akan dibahas di dalam bab ini, seperti
Komite Pengawas Pemilu Nasional di Nepal dan Komite Pemilu yang Bebas
dan Adil di Kamboja, menyokong Deklarasi tersebut. Sokongan serupa juga
diberikan oleh lembaga-lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) di Indonesia, Komisi Pemilu Timor-Leste, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Indonesia, Komisi Pemilu Filipina, serta Sekretariat Teknis
Administrasi Pemilu Timor-Leste. Deklarasi Bangkok merupakan penanda
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan
pemilu yang berintegritas.
Kebanyakan organisasi-organisasi penting di wilayah Asia – seperti Asosiasi
Kerjasama Regional Asia Tenggara (SAARC),27 Asosiasi Negara-negara
Asia Tenggara (ASEAN)28 dan ASEAN+3 (sepuluh anggota ASEAN plus
25 Asian Network for Free Elections (ANFREL) 2012a. Cetal biru ini merujuk pada artikel 21 Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia, Artikel 25 dari Perjanjian Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, serta
dokumen dari Perserikatan Inter-Parlemen yang telah mengembangkan standar dan pedoman terkait
demokrasi, pemilu, dan metode kerja dewan parlemen.
26 
Lihat http://anfrel.org/wp-content/uploads/2013/04/Th e-Bangkok-Declaration-on-Freeand-FairElections-Its-Endorsers-.pdf
27 Anggota-anggotanya adalah Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan
Sri Lanka.
28 Anggota-anggota ASEAN adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina,
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Lebih jauh, ada Deklarasi Prinsip-prinsip Global bagi Pengawas dan Pemerhati
Pemilu Nonpartisan oleh Organisasi Sipil,29 Piagam Negara-negara Asia Tenggara
serta kerangka kerja Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi
Manusia yang relevan bagi upaya reformasi keuangan politik yang dilakukan
oleh pengawas pemilu non-partisan yang dikelola oleh organisasi sipil.

Sumber-sumber pendapatan bagi partai politik dan
kandidat
Ada beragam sumber pendapatan di masing-masing negara yang dianalisis,
umumnya sumber pendanaan dominan di suatu negara sangat dipengaruhi
oleh kerangka regulasi yang dipasang, tingkat komersialisasi politik,
serta tingkat institusionalisasi partai (dalam konteks komitmen anggotaanggotanya). Satu-satunya karakteristik sumber pendanaan yang dimiliki di
setiap negara adalah bahwa dana-dana tersebut dimobilisasi menjelang masamasa pemilu, kemudian dibelanjakan pada masa-masa kampanye.30 Tingkat
regulasi pendanaan partai dan kandidat politik tiap-tiap negara juga berbeda,
khususnya terkait jumlah donasi yang boleh didistribusikan.
Pelarangan kontribusi

Memperbolehkan donasi dalam jumlah besar biasanya hanya menguntungkan
partai dan kandidat yang memiliki koneksi dekat dengan kalangan bisnis,
tetapi pelarangan total terhadap donasi politik dapat mendorong para politisi
untuk menerima dana-dana gelap.
Di semua negara yang dianalisis (kecuali Sri Lanka dan Malaysia, di mana
donasi politik nyaris tidak diregulasi), donasi asing kepada partai politik
dilarang sama sekali di dua puluh negara, tetapi donasi asing tersebut boleh
diberikan kepada kandidat individual di delapan negara di antaranya.
Di dalam sistem pemilu di mana kandidat individual mengelola sendiri
pendanaan yang mereka dapatkan atau belanjakan dalam pemilu, celah
hukum semacam itu (melarang partai, tetapi mengijinkan kandidat) dapat
sangat berbahaya.
Singapore, Thailand dan Vietnam.
29 Asian Network for Free Elections (ANFREL) 2012b. Deklarasi ini merupakan hasil konsensus yang
dibuat oleh jaringan regional organisasi pengawas pemilu dari seluruh dunia.
30

Lihat juga Suri 2007, p. 102.
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Jepang, China, dan Korea Selatan) – tidak secara langsung membahas
persoalan reformasi kepemiluan dan keuangan politik, namun lebih berfokus
pada kerja sama ekonomi dan keamanan. Tetapi, Cetak Biru Politik dan
Keamanan ASEAN (2009) yang menjadi panduan umum bagi Komunitas
Politik dan Keamanan ASEAN menyebut-nyebut demokrasi dan tata kelola
pemerintahan meski dalam konteks yang sangat luas.

Donasi yang berasal dari korporasi dilarang penuh di tujuh negara, dan
sekedar dibatasi di empat negara.31 Di Jepang, ‘karena hanya sedikit regulasi
yang membatasi donasi korporasi kepada cabang-cabang partai di daerah,
cabang-cabang ini sering digunakan sebagai jalur distribusi pendanaan tidak
resmi tidak resmi antara kandidat dan korporasi’.32 Donasi dari korporasi
kepada kandidat dilarang secara penuh di enam negara.
Donasi kepada partai atau kandidat politik dari perusahaan yang memiliki
kontrak kerja dengan negara atau perusahaan yang setengah kepemilikannya
dikuasai negara umumnya dilarang di negara-negara Asia, kecuali di
Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Sri Lanka. Di
Indonesia, hanya donasi dari perusahaan yang secara penuh dimiliki negara
yang dilarang distribusinya. Di Pakistan, Taiwan, Thailand, dan TimorLeste, pelarangan ini hanya berlaku bagi donasi yang diberikan kepada partai
politik, tetapi tidak bagi kandidat individual.
Delapan negara di Asia melarang donasi politik dari serikat pekerja kepada
partai politik, tetapi hanya ada enam negara yang melarang pemberian
donasi dari serikat pekerja kepada kandidat individual. Di Kamboja (meski
regulasinya tidak begitu jelas), Indonesia, Pakistan, dan Timor-Leste,
pelarangan tersebut hanya berlaku kepada partai politik, sedangkan di
Jepang dan Mongolia pelarangan tersebut hanya untuk kandidat individual.
Negara di Asia yang memperbolehkan donasi tanpa menyebutkan nama
donatur hanya Afghanistan, Kamboja, dan Sri Lanka. Di negara dengan rejim
otoriter, kelompok oposisi umumnya mendukung hukumisasi donasi anonim
untuk melindungi identitas donatur mereka. Di Singapura, misalnya, Low
Thia Kang dari Partai Pekerja mengkritisi pelarangan donasi anonim karena
pelarangan tersebut hanya akan membuat donatur-donatur oposisi merasa
takut akan mendapat tekanan dari pemerintah.33
Secara umum terdapat pelarangan keras bagi partai maupun kandidat
untuk menggunakan sumber daya negara (kecuali untuk dana publik yang
teregulasi). Hanya ada sedikit data terkait penggunaan (atau penyalahgunaan)
kekayaan negara di beberapa negara, termasuk di Malaysia dan Singapura, di
mana penggunaan uang negara oleh aktor politik dianggap sebagai praktik
yang lumrah (lihat sub-bab mengenai penyalahgunaan uang negara di bab ini).
Ada beberapa jenis donasi dan donatur lain yang dilarang, dan beberapa
di antaranya bahkan diatur daam regulasi yang spesifik. Di Kamboja,
pelarangang donasi juga berlaku kepada LSM dan organisasi sipil lainnya;
di Timor-Leste, lembaga filantropi dan keagamaan, juga beberapa organisasi
31 Di Filipina, donasi dari korporasi dilarang, tetapi petinggi perusahaan diperbolehkan memberikan
donasi kepada kandidat atau partai (lihat Philippine Center for Investigative Journalism 2013).
32

Gaunder 2011, p. 87.

33

Lee 2011.
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Di beberapa kasus, kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam undangundang memberikan ruang yang terlalu luas bagi interpretasi bebas. Di
Indonesia, misalnya, ‘donasi (politik) harus jujur, adil, transparan, dan
menghormati kedaulatan dan independensi partai politik’,34 sedangkan
undang-undang di Thailand melarang pemberian donasi dari pihak-pihak
yang ‘ingin mengancam keamanan Kerajaan, Raja, stabilitas ekonomi
nasional, atau kesejahteraan negara, atau pihak-pihak yang mencoba
mengancam ketentraman dan moral sosial, atau mencoba menghancurkan
sumber daya alam nasional’.35
Pembatasan jumlah donasi

Pembatasan jumlah donasi biasanya diterapkan dalam dua kerangka waktu: di
empat negara, batas jumlah donasi yang boleh diberikan kepada partai politik
hanya diterapkan di luar periode pemilu; sedangkan di negara-negara lain
hanya berlaku di dalam periode pemilu. Secara umum, penegakan regulasi
pembatasan jumlah donasi di negara-negara Asia termasuk sangat lemah.
Hanya sedikit negara di Asia yang membatasi jumlah donasi kepada kandidat
individual. Pengecualian berlaku di Afghanistan, Bhutan, Maladewa, dan
empat negara di timur laut Asia. Sebagai gambaran, besaran pembatasan donasi
di beberapa negara adalah 50.000 afghanis (AFN) (I$2.100) di Afghanistan,
100.000 ngultrum (BTN) (I$4.800) di Bhutan, 1,5 juta yen (JPY) (I$14.000)
di Jepang, dan 20 juta won (KRW) (I$24,000) di Korea Selatan.36
Hampir dua pertiga negara (65 persen) negara-negara yang diteliti tidak
membatasi donasi kepada partai politik, dengan pengecualian di Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, Indonesia, dan negara-negara timur laut Asia (kecuali
34

Undang-undang No. 2 mengenai Partai Politik, 2011.

35

Undang-undang Organik mengenai Partai Politik, B.E 2550, 2007.

36 Di dalam buku ini, Dolar Internasional (I$) ditulis bersama dengan jumlah uang dalam mata uang
negara masing-masing. Dolar Internasional adalah mata uang hipotetis yang menghitung daya beli
masyarakat sehingga cocok digunakan sebagai pembanding antar negara. Untuk negara-negara yang
daya beli masyarakatnya berbeda secara signifikan dengan Amerika Serikat (yang menjadi dasar
pembanding), nilai tukar I$ mungkin dapat berbeda dengan nilai tukar nominal. Tidak akan ada
pembandingan bagi Dolar AS (karena nilainya sama dengan I$), mata uang tidak dikenal, dan mata
uang sekunder seperti Euro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab Tambahan V.
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pekerja, tidak diperbolehkan untuk memberikan donasi politik; di
Mongolia individu di bawah umur, organisasi keagamaan, serta organisasi
yang berusia di bawah satu tahun atau bangkrut atau memiliki hutang,
dilarang untuk memberikan donasi. Di Filipina, pelarangan donasi juga
berlaku kepada lembaga keuangan, lembaga pendidikan yang menerima
subsidi negara, pegawai negeri sipil, dan anggota tentara negara. Pakistan
hanya memperbolehkan donasi dari individu. Di Jepang, perusahaan yang
membukukan defisit selama tiga tahun terakhir dilarang memberikan donasi
politik.

Korea Selatan). Besaran pembatasan donasi kepada partai juga bervariasi,
mulai dari BTN 100.000 (I$4.800) di Bhutan, hingga 7,5 miliar rupiah
(IDR) (I$1,22 juta) bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Pembedaan pembatasan jumlah donasi untuk partai dan untuk kandidat
merupakan pembedaan yang penting, karena hanya membatasi salah satu
di antara keduanya akan menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi
oleh aktor-aktor politik. Bangladesh, Indonesia, Maladewa, dan Korea
Selatan termasuk negara-negara yang rentan terhadap eksploitasi tersebut.
Dengan hanya membatasi jumlah donasi hanya kepada salah satu di antara
keduanya, membuat pihak-pihak yang dibatasi jumlah donasinya dapat
melangkahi regulasi tersebut.
Salah satu cara unik yang dipakai untuk membatasi jumlah donasi adalah
dengan mempertimbangkan jumlah pendapatan sang donatur (pembatasan
relatif). Taiwan adalah contoh negara yang menerapkan metode pembatasan
semacam ini, di mana batas atas pemberian donasi selama periode nonpemilu cukup tinggi: 20 persen dari total pendapatan individu per tahun
atau rata-rata 200.000 dolar Taiwan (TWD) (I$11.000); dan 10 persen dari
total pendapatan perusahaan atau rata-rata TWD 3 juta (I$164.000).
Sumber pendapatan privat
Iuran anggota

Kotak 4.1. Pendapatan partai politik di India
Di India, total pendapatan partai politik pada periode 2007/08 – 2010/11 menunjukkan
kecilnya peran iuran anggota bagi pendapatan partai. Partai Kongres Nasional India mencatat
pendapatan partai paling tinggi (berdasarkan laporan keuangan yang diserahkan kepada
departemen pajak) dengan membukukan 14,9 juta rupee (INR) (I$886.27 juta). Jumlah ini
cocok dengan laporan terkait pendapatan partai yang didapat dari penjualan kupon38 (INR 11,7
miliar, I$695,78 juta), donasi, dan hibah, menunjukkan bahwa iuran keanggotaan partai bukan
merupakan sumber pendapatan yang signifikan.
Partai Bharatiya Janata (BJP), sebuah partai Hindu-nasionalis yang memiliki ikatan ideologis
yang kuat antara politisi dengan konstituen dan anggota-anggotanya, melaporkan jumlah
pendapatan sebesar INR 7,7 miliar (I$457,17 juta), tetapi sebagian besar pendapatan tersebut
dibiayai oleh ‘donasi sukarela’. Iuran anggota hanya menyumbangkan sejumlah kecil persentasi
pendapatan, dan jumlahnya semakin berkurang seiring kekalahan partai pada pemilu beberapa
tahun yang lalu.

Di Asia, keanggotaan partai tidak memiliki definisi yang jelas dan seringkali
dikonseptualisasi sebagai previlese yang diberikan oleh petinggi partai
daripada oleh masyarakat. Hal ini berakar pada sistem kepartaian yang
sangat kental nuansa klientelisme dan bersifat sangat personal. Di beberapa
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Donasi

Donasi privat adalah sumber pendanaan paling penting bagi partai dan
kandidat politik di Asia, terutama di negara-negara di mana dana publik tidak
tersedia. Banyak pendonor partai yang kemudian maju sebagai kandidat dan
mengambil alih kepemimpinan partai; sedangkan ada juga pendonor yang
menggunakan pihak ketiga untuk mengontrol partai yang ia bantu.
Perusahaan dan korporasi juga terkenal memiliki pendekatan yang pragmatis
dalam memberikan donasi politik kepada partai maupun kandidat, karena
pemberian donasi tersebut umumnya disertai ‘pamrih’.
Di Indonesia, regulasi baru yang disahkan pada tahun 2008 dan Undangundang No. 8/2012 secara substansial meningkatkan jumlah donasi yang
boleh diberikan oleh individu sebesar IDR 1 miliar (I$163.000) dan oleh
perusahaan atau kelompok sebesar IDR 7,5 miliar (I$1,23 juta).37 Namun
tampaknya peningkatan ini masih belum cukup bagi para pengusaha karena
banyak dari mereka yang kemudian mengakali undang-undang tersebut
dengan memberikan donasi tambahan melalui anak-anak perusahaan.38 Salah
satu cara lain untuk mendapatkan donasi lebih adalah dengan mengundang
beberapa ratus pengusaha atau wakil-wakil mereka di sebuha hotel bintang
lima dan meminta donasi politik secara tunai.
Umumnya, donasi dalam jumlah besar berasal dari sejumlah kecil individu
atau perusahaan. Di Filipina, Pusat Jurnalisme Investigatif Filipina
mengungkapkan bahwa pada pemilu Mei 2010, hanya terdapat 308 individu
(dari total 50,7 juta pemilih terdaftar) yang mendonasikan kekayaannya
kepada kandidat presiden dan wakil presiden.39
Menurut Transparency International India, perusahaan-perusahaan di India
diam-diam diharapkan oleh para aktor politik untuk menyumbang secara
ilegal lebih besar dari jumlah yang telah ditetapkan yakni 5 persen dari total
profit. Para pendonor ‘mengontrol politisi, dan para politisi menjadi semakin
37

Republic of Indonesia 2012.

38

Irwanto 2009.

39

Philippine Center for Investigative Journalism 2010.
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negara, seperti Filipina, partai dipandang sebagai jejaring personal yang
tidak memiliki basis organisasi yang nyata; oleh sebab itu keanggotaan
partai dalam jangka waktu lama merupakan konsep yang sangat aneh. Di
negara lain, seperti Malaysia, mayoritas individu dewasa memiliki kartu
keanggotaan partai, tetapi iuran keanggotaan jumlahnya sangat kecil dan
seringkali keanggotaan hanya digunakan sebagai akses untuk mendapatkan
previlese-previlese tertentu. Oleh sebab itu iuran keanggotaan partai bukan
merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi partai politik di negaranegara Asia (lihat kotak 4.1.).

tergantung pada sponsor mereka daripada konstituen’.40 Sebuah laporan
menyebutkan bahwa ada sekitar 2 miliar USD uang gelap yang dibelanjakan
pada Pemilu Uttar Pradesh 2012.41
Di Taiwan, meski keuangan politik telah diregulasi secara ketat melalui
Undang-undang Donasi Politik 2004 beserta beberapa revisinya, masih
terdapat celah hukum yang kerap dieksploitasi. Meski ada pembatasan
jumlah donasi dari individu dan korporasi kepada kandidat politik, donasi
politik dapat terhindar dari pengawasan hukum dengan berbagai cara atau
dapat didistribusikan secara tunai jika kredit pajak ditiadakan.42
Donasi korporasi sulit untuk dideteksi di banyak negara, terutama jika para
pendonor diberikan kesempatan untuk menyembunyikan identitas mereka
(contohnya dengan membagi dua donasi yang diberikan). Meskipun banyak
pihak berasumsi jumlah donasi politik semakin bertambah di banyak negara, ada
beberapa counter-trends yang terjadi, sebagaimana ditunjukkan pada Kotak 4.2. 43
Kotak 4.2. Penurunan jumlah donasi di Jepang
Di Jepang, jumlah donasi yang diberikan kepada LDP oleh Keidanren – federasi bisnis
berpengaruh dengan 1.285 anak perusahaan, 127 asosiasi industri internasional, dan 47
organisasi ekonomi regional – menurun dari 9,38 miliar JPY (I$85,95 juta) di tahun 1992
menjadi 4,15 miliar JPY (I$38,02 juta) di tahun 1994 dan hanya 2,25 miliar JPY (I$20,62 juta)
di tahun 2009.
Penurunan ini disebabkan oleh krisis finansial di tahun 1990-an, reformasi pendanaan partai
politik pada 1994, menurunnya kekuasaan LDP, dan kompleksnya mekanisme pembuatan
undang-undang yang menghambat proses pertukaran uang untuk regulasi atau undangundang tertentu.43

Pendanaan dari petinggi partai

Di beberapa negara, banyak pengusaha dan konglomerat yang mengambil
alih kekuasaan partai politik. Mereka umumnya menggunakan partai politik
sebagai alat untuk mempengaruhi legislasi. Terkadang pengaruh finansial para
pengusaha ini begitu besar sehingga eksistensi partai hanya bergantung dari sini.
Di Indonesia, para pebisnis seperti Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie (Partai
Golkar), Sutrisno Bachir (Partai Amanat National) dan Surya Paloh (Partai
Nasdem) menjadi (atau pernah menjadi) ketua partai. Beberapa mantan
jenderal tentara, seperti Prabowo Subianto dan Wiranto, juga menggunakan
40

Lihat Thompson 2012.

41

Ibid.

42

ICFET 2011, p. 26.

43

Klein and Winkler 2012, pp. 117ff .
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Di Thailand, sebuah partai jenis baru muncul pasca amandemen 1997. Partai
TRT didirikan, didanai dan sepenuhnya berfokus pada konglomerat media
dan milyuner Thaksin Shinawatra.45 Sebagai sebuah ‘partai firma bisnis’46
TRT mengadopsi logika manajemen bisnis ke dalam dunia politik kepartaian.
TRT memenangi hampir setengah kursi yang tersedia di parlemen pada
2001 dan kemudian mendapatkan kemenangan mudah beberapa tahun
berikutnya. Strategi partai berkonsentrasi pada isu-isu yang yang dapat
diciptakan oleh para ahli media, marketing, dan periklanan.
Di Korea Selatan pada 1993, presiden Hyundai, Chung Ju Yun, mendirikan
Partai Persatuan Nasional dan berpartisipasi dalam pemilu sebagai kandidat
presiden. Ia menggunakan uang perusahaannya sendiri meskipun akhirnya
gagal memenangi kursi kepresidenan tersebut.47
Pendanaan dari kandidat yang diusung dan anggota partai yang
menjabat kekuasaan

Di Pakistan, sebagaimana di banyak negara Asia lain (terutama di negara di mana
tidak terdapat dana publik dari pemerintah), dana kampanye biasanya dibiayai
oleh kandidat sendiri.48 Di Indonesia, para kandidat bahkan kadang harus
membayar kepada partai politik agar diusung.49 Kepengurusan partai hanya
membiayai pemasangan iklan, cetak poster, banner, dan arak-arakan, itupun
jarang-jarang. Banyak kandidat harus berhutang demi partisipasi pemilu, dan
harus membayar hutang tersebut ketika berhasil terpilih sebagai anggota dewan.50
Banyak pelaku politik yang menganggap siklus dan mekanisme semacam ini
sebagai sebuah investasi sebagaimana di dalam dunia bisnis.
Di Filipina, para elit di daerah atau kandidat yang berasal dari daerah
pemilihan dengan satu kursi biasanya lebih berpengaruh daripada partai
politik, yang kadang tidak memiliki kantor resmi dan struktur organisasi
yang jelas. Sebagaimana di negara Asia lain, kandidat populer di Filipina
biasanya memilih partai, bukan sebaliknya.51
44

Kompas 2010.

45

McCargo dan Pathmanand 2005, pp. 70ff .

46

Ibid.

47

Ferdinand 2003, p. 65.

48

EU EOM 2008b, p. 33.

49

Ufen 2008; Sabarini and Partogi 2013.

50

Ufen 2008.

51

Hellmann 2011, p. 115.
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kekayaan mereka untuk membangun partai (Partai Gerakan Indonesia Raya
dan Partai Hati Nurani Rakyat) pada pemilu 2009. Memang jika dilihat dari
perspektif untung-rugi, akan lebih menguntungkan bagi para pengusaha ini
untuk mengendalikan partai politik secara langsung. Selain itu, mayoritas
partai-partai di Indonesia memang sudah sejak dulu mengusung pebisnis
dan konglomerat sebagai wakil di parlemen.44

Di negara-negara di mana partai politik tidak lebih dari sekedar ‘cangkang
kosong’, atau negara di mana undang-undang pemilunya memberikan
disinsentif besar bagi terciptanya partai-partai baru, kandidat independen
biasanya peserta pemilu mayoritas. Di Afghanistan, kandidat utama pilpres
2009, dan 80 persen kandidat pileg, ‘merupakan kandidat independen,
kecuali 1,2 persen dari 2.500 lebih kandidat yang berpartisipasi dalam pileg’.52
Tetapi di negara di mana partai politiknya dominan, partai-partai ini biasanya
berada di atas angin untuk menuntut berbagai hal dari kandidat yang merek
usung. Di banyak negara, para pejabat wajib menyerahkan sebagian gaji
mereka untuk partai yang mengusung mereka pada pemilu (pengecualian
mencolok adalah Partai TRT di mana partai justru menambahi gaji para
anggota yang duduk di parlemen). Salah satu persoalan yang muncul
dari kondisi pendanaan partai politik di Indonesia, salah satunya, adalah
kewajiban informal para anggota dewan untuk menyisihkan 50 persen gaji
mereka kepada partai pengusung.53
Dana asing

Donasi politik dari pihak asing pada umumnya dilarang di negara-negara Asia,
dengan pengecualian di Malaysia dan Sri Lanka. Alasan di balik pelarangan
ini adalah ketakutan akan pengaruh asing dalam proses pembuatan undangundang. Pelarangan donasi asing terhadap partai kadang tingkatannya tidak
sama dengan pelarangan terhadap kandidat individual, dan delapan dari 20
negara memperbolehkan donasi asing kepada kandidat individual.
Pendanaan dari pihak asing memang sulit untuk dikontrol. Di Afghanistan,
misalnya, kontribusi dari Iran, sebagai salah satu contoh, dianggap
mempengaruhi pemilu tahun 2010.54 Di Timor-Leste, dana asing telah
digunakan oleh partai berkuasa Kongres Nasional untuk Rekonstruksi
Timor (Conselho Nacional de Reconstrução, CNRT) meski ada undangundang yang melarangnya. Partai CNRT di bawah Perdana Menteri
Xanana Gusmao dilaporkan mendapatkan 2,5 juta USD, sebagian berasal
dari kelompok dan individu asing, terkait kontrak kerja pembangunan
pemerintahan yang besar.55
Donasi dari warga lokal yang tinggal di luar negeri atau komunitas diaspora
terkadang sulit dibedakan dari donasi asing. Donasi dari warga lokal yang
tinggal di luar negeri ini merupakan salah satu sumber pendanaan penting
bagi partai politik, seperti Partai Tamil di Sri Lanka dan Gerakan Muttahida
Qaumi di Pakistan.56
52

BTI 2012a, p. 10.
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Mietzner 2008, 2011; Widhiarto 2011.
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Democracy International 2011, p. 26.
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Radio Australia 2012.

56

Suri 2007, p. 102.
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Pendapatan dari aktivitas komersial

Di Malaysia, partai dan politisi boleh memiliki perusahaan sendiri pada
dekade 1970-an, dan pada 1990-an sejumlah besar politisi mulai terlibat
dalam manajemen perusahaan yang berada di bawah kekuasaan masingmasing. Fenomena ini menjadi persoalan bagi transparansi pendanaan di
Malaysia karena perusahaan-perusahaan yang dekat dengan penguasa tidak
diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan mereka.57 Partai Organisasi
Nasional Persatuan Melayu (UMNO) dan Partai Kuomintang (KMT),
sebagai contoh, memiliki konglomerasi bisnis semi-rahasia yang berperan
sebagai sapi perah bagi kedua partai. KMT memiliki beberapa perusahaan
real estate dan finansial, tetapi detil terkait perusahaan-perusahaan ini tidak
dibuka kepada publik. Menurut Taiwan Brain Trust, pendapatan dividen
mereka pada 2010 mencapai 100 juta USD.58 Baru setelah ada tekanan dari
publik KMT mulai mendiversifikasi aset-aset mereka.
Di negara lain, undang-undang yang melarang partai atau kandidat untuk
memiliki sendiri perusahaan mereka dianggap sebagai undang-undang yang
memacu praktik korupsi. Pada 2012, ketua parlemen Indonesia, Marzuki
Alie, mengkritisi undang-undang yang mengharuskan pendapatan utama
partai harus berasal dari iuran anggota sebagai undang-undang yang tidak
realistis, dan Marzuki menuntut agar partai diperbolehkan memiliki
perusahaan bisnis mereka sendiri.59
Di Jepang, partai politik diperbolehkan melakukan aktivitas komersial.
Antara tahun 1998 dan 2007, Partai Pemerintahan Bersih (CGP) atau
Kōmeitō mendapatkan 17 persen dari pendapatan mereka dari penjualan
Kōmei Shinbun (Koran Kōmei) dan berbagai publikasi lainnya. Begitu juga,
Partai Sosial Demokratik (SDP) menerbitkan koran (Shakai Shinpō) dan
berbagai publikasi yang berkaitan dengan partai untuk mendanai aktivitas
mereka.60 Di Malaysia, aset-aset yang dimiliki oleh Partai Asosiasi CinaMalaysia (MCA), yang merupakan anggota koalisi pemerintah, diperkirakan
bernilai 2 miliar ringgit Malaysia (MYR) (I$659,7 juta); dividen dari investasi
di koran berbahasa Inggris terbesar Malaysia, The Star, mencapai 50 juta
MYR (I$16,5 juta) per tahun.61
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Gomez 2012.
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IEOM 2012.
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Antara News 2012.
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Carlson 2012, p. 397.

61 TI Malaysia 2011; Mayberry 2013.
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Uang dari aktivitas komersial merupakan sumber pendapatan vital bagi
partai politik di Asia, terutama partai-partai yang tinggal di negara otoriter
atau transisi seperti Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Kamboja, di mana
partai berkuasa memiliki akses yang sangat luas terhadap fasilitas negara,
kredit negara, dan lisensi publik.

Dana publik
Dana publik langsung

Dana publik (subsidi pemerintah kepada partai atau kandidat politik) dapat
membawa dampak positif bagi institusionalisasi partai politik dan sistem
kepartaian secara keseluruhan, serta dapat menyetarakan arena kompetisi
dalam pemilu. Tetapi dana publik juga dapat menjadi problematis jika hanya
diberikan kepada partai-partai tertentu. Di Eropa, sebuah laporan menyatakan
bahwa pemberian dana publik oleh pemerintah telah mendorong lahirnya
kartel partai politik.62 Meski kemungkinannya kecil terjadi di Asia, dana
publik dapat memperkokoh kultur klientelisme di kalangan elit, terutama
jika pemberian dana publik tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu yang
menuntut transparansi dan reformasi internal partai. Tetapi pada umumnya,
kebijakan pemberian dana publik sangat tidak populer di dalam masyarakat
di mana partai politiknya tidak memiliki relasi yang kuat dengan publik.
Ada tren untuk terus meningkatkan jumlah dana publik di negara-negara
Asia; di mana jumlah pemberian paling besar berada di negara-negara timur
laut. Jika ditotal, ada delapan negara yang memberikan dana publik secara
rutin (Indonesia, Jepang, Maladewa, Mongolia, Korea Selatan, Taiwan,
Thailand, dan Timor-Leste), dan ada dua negara yang hanya memberikan
dana publik pada periode kampanye (Sri Lanka dan Bhutan).
Pada 2012, Komisi Pemilu Nasional Korea Selatan mendistribusikan dana
publik 34,39 miliar KRW (I$41,15 juta) kepada tujuh partai dan 1,13 miliar
KRW (I$1,35 juta) kepada para kandidat perempuan dari dua partai (lihat
Tabel 4.1. dan sub-bab mengenai representasi perempuan).
Tabel 4.1. Subsidi yang diberikan kepada partai politik di Korea
Selatan pada 2012
Partai

Jumlah subsidi

Subsidi untuk kandidat perempuan

Total

34,39 miliar KRW (I$41,16 juta)

1,13 miliar KRW (I$1.357.000)

Saenuri

15,78 miliar KRW (I$18,88 juta)

744,60 juta KRW (I$891.000)

Democratic United

12,35 miliar KRW (I$14,78 juta)

389,28 juta KRW (I$466.000)

Liberty Forward

2,48 miiar KRW (I$2,97 juta)

-

United Progressive

2,20 miliar KRW (I$2,63 juta)

-

Creative Korea

877,52 juta KRW (I$1,05 juta)

-

Korea Vision

23,27 juta KRW (I$28.000)

-

New Progressive

687,89 juta KRW (I$823.000)

Sumber: Komisi Nasional Republik Korea Selatan

-

63

62 Katz dan Mair 1995. Kartel partai memiliki koneksi yang dekat dengan aparatur negara, terpisah dari
aspirasi masyarakat, berupaya menghilangkan kompetitor, dan membagi-bagikan jabatan kekuasaan.
Ketergantungan terhadap uang publik dapat melemahkan upaya mobilisasi anggota, tidak adil
terhadap partai oposisi, dan melumpuhkan sistem partai.
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Namun kebijakan pemberian subsidi partai politik di Jepang tidak menghasilkan
dampak yang diharapkan, yakni aktivitas kampanye yang berpusat pada partai.
Para politisi justru menyalurkan dana partai itu untuk keuntungan pribadi
mereka.66 Lebih jauh, dana publik tidak memberikan dampak yang seragam bagi
setiap partai. Bagi partai CGP dan DPJ, misalnya, donasi privat tetap memegang
peranan penting dibandingkan subsidi pemerintah.
Bhutan mungkin satu-satunya negara di Asia di mana aktivitas kampanye partai
seluruhnya dibiayai oleh dana publik. Undang-undang Biaya Pemilu menyatakan
bahwa setiap kandidat wajib diberikan dana sebesar 100.000 BTN (I$4.800)
dan untuk pemasangan spanduk sebesar 20.000 BTN (I$960). Komisi pemilu
juga menyediakan poster dan stempel/perangko bagi para kandidat.67 Kandidat
tidak diperbolehkan mencari sumber pendanaan lain, akibatnya banyak partai
mengeluh soal kekurangan pendanaan.
Namun ada negara-negara yang menjadi kontra-tren terkait meningkatnya
jumlah dana publik yang diberikan. Di Indonesia, misalnya, Regulasi
Pemerintah untuk Dana Bantuan Partai Politik memberikan keuangan
politik yang sangat besar antara tahun 2001 hingga 2005. Contohnya, sejak
2001 hingga 2004, partai berkuasa PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia
– Perjuangan) menerima dana publik sebesar 47 juta USD. Namun,
penerapan Peraturan Pemerintah No. 29 pada 2005 membuat jumlah
subsidi berkurang hingga 90 persen, sehingga memaksa banyak anggota
parlemen harus menyisihkan 50 persen gaji mereka untuk disumbangkan
kepada partai masing-masing. Hal ini kemudian menyebabkan adanya
tuntutan dari anggota parlemen kepada pemerintah untuk menaikkan gaji
mereka sebesar 300 persen. Tuntutan ini kemudian mendapatkan reaksi
keras dari masyarakat dan kemudian dibatalkan.68 Di Filipina, masih ada
perdebatan panjang terkait subsidi politik.69
64 The LDP, DPJ, CGP atau Kōmeitō, SDP, Partai Garda Baru, Partai Nippon Baru dan Partai Rakyat
Baru.
65 Carlson 2012, p. 398. Iuran anggota merupakan sumber pemasukan yang penting bagi partai di
Jepang, khususnya bagi partai yang telah terinstitusi dengan baik seperti Partai Komunis Jepang
(Klein and Winkler 2012, pp. 81ff ). Dana publik merupakan sumber pendanaan penting bagi DPJ,
tetapi tidak bagi CGP (Carlson 2012, p. 398).
66

Carlson 2012.
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EU EOM 2008a, pp. 8, 19.

68

Mietzner 2007, 2008; Ufen 2008.

69 Lihat proposal Undang-undang Pengembangan Partai Politik (Senate Bill 3214) yang mencakup
rencana pemberian Dana Subsidi Negara senilai 350 juta PHP (I$13,96 juta). Uang ini ditujukan
untuk kegiatan kampanye dan pengeluaran rutin (pendidikan publik, pengembangan riset dan
kebijakan, perekrutan, dan pelatihan). Pada saat yang bersamaan, undang-undang juga membatasi
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Dana publik menempati hampir setengah porsi dari total pendapatan partai
politik terbesar di Jepang.64 LDP saat ini mendapatkan dana publik yang sedikit
lebih banyak dari rata-rata. Sejak 1994, ketika dana publik pertama kali diberikan,
donasi politik menempati porsi sebesar 60 persen dari total pendapatan LDP.65

Di beberapa kasus, dana publik wajib dialokasikan untuk pengeluaranpengeluaran tertentu. Di Indonesia, 60 persen uang dana publik harus
digunakan untuk program-program edukasi pemilih.70 Di Korea Selatan, subsidi
politik non-pemilu ditujukan untuk biaya operasional partai, dan hanya boleh
digunakan untuk gaji pegawai, biaya administrasi, perawatan dan pemeliharaan
kantor, biaya utilitas publik (air, listrik, gas, dsb.), dana pengembangan kebijakan,
pelatihan anggota, aktivitas organisasi, dan iklan. Minimal 30 persen dana
tersebut harus digunakan untuk pengembangan kebijakan dan tidak kurang dari
10 persen untuk meningkatkan partisipasi kandidat perempuan.71
Kadang-kadang dana publik diberikan untuk memperkuat organisasi partai.
Di Thailand, menurut Undang-undang Partai Politik 1998, dana publik
diberikan untuk membiayai ongkos membentuk cabang-cabang partai di
daerah. Sayangnya, cabang-cabang ini kemudian hanya menjadi semacam
cangkang kosong.72
Dana publik tidak langsung

Dana publik tidak langsung biasanya diberikan dalam bentuk penggratisan
atau subsidi akses media massa, serta pemotongan pajak bagi partai maupun
donatur. Akses media massa merupakan salah satu subsidi yang penting,
terutama di negara-negara di mana ongkos memasang iklan di media massa
termasuk mahal dan iklan kampanye dibiayai sendiri oleh partai/kandidat
(seperti di Filipina dan Indonesia). Di Indonesia, konglomerat media biasanya
memiliki hubungan dekat dengan partai. Grup Bakrie (Bakrie sendiri adalah
ketua salah satu partai terbesar, Golkar) memiliki Anteve dan TVOne,
sementara Surya Paloh (Partai Nasdem) memiliki Metro TV, dan Hary
Tanoesoedibjo (Partai Hati Nurani Rakyat, atau Hanura) memiliki Media
Nusantara Citra Group yang membawahi sekitar 20 stasiun TV.73

kontribusi dari individu maupun perusahaan dan mengetatkan standar pelaporan keuangan. Terlebih
lagi, subsidi tersebut hanya akan diberikan apabila partai/kandidat bisa mencatat pemasukan sejumlah
tersebut dari iuran anggota dan kontribusi masyarakat (lihat ‘Public Funding for Political Parties’,
Manila Times, 25 November 2012).
70

Saragih 2012.

71

Undang-undang Keuangan Politik, No. 10395, 23 Juli 2010.

72

Sirivunnabood 2013.

73 ‘Stricter Rules Sought as Media Moguls Enter Presidential Race’, Jakarta Post, 6 Juli 2013.
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Pemberian akses gratis penggunaan media massa dijamin oleh undangundang di Bangladesh, India, Jepang, Mongolia, Nepal, Korea Selatan, Sri
Lanka, Taiwan, dan Thailand. Pada prinsipnya, penjaminan ini juga berlaku
di Kamboja, tetapi mekanisme pemberiannya tidak jelas. Di beberapa
negara, seperti Bhutan, akses penggunaan media dikontrol dan diregulasi
dengan ketat; pihak media harus menaati peraturan Komisi Pemilu terkait
pemasangan iklan politik semasa periode kampanye untuk menjamin
kesetaraan akses media bagi seluruh partai dan kandidat. Ruang dan waktu
tayang iklan politik juga dialokasi secara ketat oleh komisi, dan pemerintah
(khususnya Sekretaris Kementerian Pekerja dan Sumber Daya Manusia)
bertanggung jawab terhadap mekanisme pengawasan.74

74

EU EOM 2008a, p. 22.
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Gambar 4.1. Negara-negara Asia di mana terdapat pembebasan pajak
sebagai bentuk pemberian dana publik tidak langsung

Selain pemberian subsidi atau akses gratis ke media massa, tujuh negara di
Asia memberikan potongan pajak sebagai dana publik tidak langsung, yakni:
Bhutan, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Timor-Leste. Di
Bhutan, Komisi Pemilu juga menyelenggarakan debat publik, menyediakan
pamflet dan brosur, poster, iklan, dan stempel/perangko. Di Timor-Leste,
partai politik dibebaskan dari biaya hukum dan pengadilan. Di India, partai
politik berhak menerima salinan buku-buku kepemiluan serta berbagai
materi dan barang-barang sejenis. Pemerintah Jepang menyediakan poster
dan tempat untuk melaksanakan pertemuan bagi kandidat. Di Korea Selatan,
balai publik, gymnasium, atau pusat kebudayaan yang dikelola negara boleh
dipakai secara gratis oleh kandidat maupun partai. Di Thailand, Undangundang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa para pembayar pajak
diberikan pilihan untuk memotong 10 persen dari pajak mereka untuk
disumbangkan kepada partai politik. Meskipun donasi tersebut bebas biaya,
hanya sedikit warga negara yang memilih menyumbangkan pajak mereka.75
Di Indonesia, pembuat kebijakan baru-baru ini menawarkan alokasi dana
kepada pengawas independen yang bekerja mengawasi tempat pemungutan
suara (TPS) dan menjamin transparansi proses penghitungan suara. Saat
ini, kebanyakan partai membiayai sendiri petugas pengawas mereka di TPS.
Di bawah peraturan yang baru, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas
untuk mengorganisir pengawasan pemilu.76
Penyalahgunaan sumber daya negara

Di banyak negara, partai berkuasa sering menggunakan sumber daya
negara untuk membiayai kampanye mereka atau untuk mempertahankan
relasi klientelistik dengan pihak lain. Begitu juga, partai petahana sering
menggunakan perusahaan media massa milik negara atau pegawai negeri
sipil (PNS) untuk kegiatan-kegiatan partai. Pada dasarnya, pembatasan yang
jelas antara penggunaan rutin dan penyalahgunaan kekayaan negara sulit
sekali untuk ditentukan, sebagaimana digambarkan oleh contoh berikut.
Di Malaysia, menjelang pemilu 2013, rejim pemerintah di bawah Perdana
Menteri Najib Razak dari partai berkuasa UMNO membelanjakan 58
miliar MYR (I$30 miliar) untuk membiayai kebijakan-kebijakan populis
seperti kenaikan gaji dan 500 MYR (I$260) kupon tunai.77 Di TimorLeste selama masa kampanye terakhir, Partai CNRT diduga secara masif
menyalahgunakan peralatan negara, meskipun ada peraturan yang
mengancam pegawai negeri yang berusaha mempengaruhi suara pemilih
dengan denda 1.000 USD hingga 2.000 USD dan dua sampai tiga tahun
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Butrsripoom 2011.

76

Sihaloho 2013.

77 Welsh 2013
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Di Taiwan, sebuah laporan yang ditampilkan dalam Next Magazine
mengungkapkan sebuah operasi di mana kepala Dewan Keamanan Negara
memerintahkan staf-staf Kementrian Biro Penyelidikan Keadilan untuk
mengumpulkan informasi terkait aktivitas dan rapat partai oposisi.81
Pendanaan politik dan representasi perempuan

Meski banyak negara Asia yang telah memiliki kuota legislatif,82 persentase
perempuan di Parlemen masih terbilang rendah. Namun tingkat keterwakilan
perempuan di tiap-tiap negara berbeda-beda, mulai dari 5,8 persen di Sri
Lanka hingga 33,2 persen di Nepal dan 38,5 persen di Timor Leste.
Banyak
kandidat
politik
perempuan
mengaku
sulit
mendapatkan
dukungan
keuangan.83 Di beberapa negara,
tantangannya terkadang berupa
tantangan kultural.84 Gaunder,
misalnya, menunjukkan bahwa
organisasi non-partisan Women in the New World, International Network
(WIN WIN) di Jepang (terinspirasi dari US Political Action Committee
‘EMILY’s List’) gagal mengumpulkan dana untuk para kandidat perempuan,
antara lain karena kuatnya pola kultural mendarah daging dalam masyarakat.85
Kerangka regulasi pada negaranegara di Asia biasanya tidak secara
spesifik mempertimbangkan kerugian
yang dialami oleh kandidat perempuan
dalam pemilu.

Kerangka regulasi di negara-negara Asia biasanya tidak secara spesifik
memasukkan pertimbangan kerugian yang dialami kandidat perempuan
dalam pemilu. Pengecualian dari 20 negara yang diteliti dalam bab ini
adalah Korea Selatan, di mana pemerintah memberikan tambahan subsidi
bagi partai yang menominasikan kandidat perempuan sebagai representasi
78

EU EOM 2012, p. 4.

79

COMFREL 2012, p. 4.

80

Ibid., p. 4.

81

International Committee for Fair Elections in Taiwan 2011, p. 24.

82

Quota Project 2014.
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Shvedova 2005; UNDP dan NDI 2011.

84

Untuk Bangladesh, lihat Halder 2004.

85

Gaunder 2011
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kurungan penjara.78 Di Kamboja, partai berkuasa Partai Rakyat Kamboja
(CPP) ‘menampilkan logo partai di gedung-gedung milik publik seperti
kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah, serta menggunakan fasilitas
publik untuk mengadakan rapat partai’.79 Banyak pegawai negara yang juga
anggota CPP, seperti personil polisi dan tentara, secara aktif berpartisipasi
dalam aktivitas kampanye, termasuk ‘menghadiri rapat partai dan upacara
pemberian hadiah serta menyatakan secara terbuka kesetiaannya terhadap
partai pada acara-acara publik.’80

distrik dalam pemilu nasional (lihat Tabel 4.1.).86 Pada 2011, Komisi Pemilu
Nasional menyediakan 1,13 miliar KRW (I$1,35 juta) kepada dua partai yang
menominasikan kandidat perempuan. Sebuah contoh yang memperlihatkan
dukungan non-finansial bagi kandidat perempuan adalah Partai Sam
Rainsy di Kamboja, yang menyediakan pakaian dan sepeda bagi kandidat
perempuan untuk berkampanye.87

Pengeluaran partai politik dan kandidat
Pembatasan pengeluaran

Regulasi yang membatasi pengeluaran termasuk jarang diterapkan di
Asia. Pembatasan hanya diterapkan di Korea Selatan, Mongolia, Filipina,
Thailand, Bangladesh, Bhutan, dan Nepal. Di Bangladesh, pembatasan
belanja politiknya cukup tinggi (mencapai hingga 54 juta taka [BDT]
[I$1.530.000]), tergantung pada jumlah kandidat yang berpartisipasi. Di
Bhutan, pengeluaran partai atau kandidat tidak boleh melebihi jumlah
subsidi yang diberikan oleh Komisi Pemilu, di mana subsidi tersebut satusatunya sumber pendanaan partai yang diijinkan. Di Mongolia, pada pemilu
legislatif 2008, Komite Pemilihan Umum membatasi pengeluaran partai/
kandidat antara 226.000 USD dan 870.000 USD per distrik, tergantung luas
wilayah distrik bersangkutan. Di Filipina, pembatasan pengeluaran partai
dikalkulasi per pemilih (5 peso [PHP] [I$0,2]) di setiap daerah pemilihan
di mana partai politik memiliki kandidat. Pengeluaran kandidat individual
juga dibatasi; tetapi, batas atas yang diterapkan bagi kandidat presidensial
terlalu rendah sehingga tidak ada kandidat yang mematuhi regulasi tersebut,
di mana komisi pemilihan umumnya sendiri mengakui bahwa regulasinya
terlalu ketat.
Mayoritas negara-negara Asia (kecuali Kamboja, Indonesia, Afghanistan,
Sri Lanka, dan Timor-Leste) menerapkan pembatasan pengeluaran bagi
kandidat. Rentang jumlah pembatasannya bisa sangat berbeda-beda antar
negara, dari 1,5 juta BDT (I$51.000) di Bangladesh dan 1.500.000 rupee
(PKR) (I$46.000) di Pakistan, hingga 1.500 rufiyaa (MVR) (I$150) per
kandidat di masing-masing distrik di Maladewa, dan 600.000 SGD
(I$551.000), atau 0,30 SGD (I$0,28) per pemilih, di pemilu presidensial
Singapura.
Di Malaysia, para kandidat diperbolehkan membelanjakan uang mereka
hingga 200.000 MYR (I$103.000) pada pemilu parlementer dan 100.000
MYR (I$52.000) pada pemilu dewan daerah. Tetapi sangat kuat dugaan
bahwa para kandidat, khususnya yang berasal dari koalisi berkuasa Garda
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NEC 2012.
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UNDP dan NDI 2011, p. 28.
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Pembatasan pengeluaran yang terlalu rendah dan regulasi yang terlalu ketat
dapat melumpuhkan aktivitas kampanye politik, sebagaimana terjadi pada
pemilu parlemen di Uttar Pradesh, Punjab, dan tiga daerah lain di India.
Pemilu ini terpengaruh secara negatif oleh penerapan yang terlalu ketat terkait
batas atas belanja kampanye yang terlalu rendah oleh Komisi Pemilu India.
Komisi kemudian mendapatkan tekanan untuk mengubah peraturan agar
materi publikasi (seperti papan kardus, topi, lencana, dsb.) dapat digunakan
tanpa menampilkan nama penerbit.90
Sebagaimana telah disebut sebelumnya, batasan yang terlalu ketat memberikan
insentif bagi partai/kandidat untuk melanggar regulasi itu sendiri. Tetapi
batasan yang terlalu longgar juga dapat menjadi kontra-produktif. Di
Maladewa, batasan belanja politiknya terlalu longgar sehingga sama sekali
tidak menyeimbangkan arena kompetisi pemilu. Seorang kandidat boleh
membelanjakan uangnya hingga 1.500 MVR (I$150) di pemilu distrik.
Di pemilu parlementer, batasan belanjanya mencapai 7.500.000 MVR
(I$747.000) dan di pemilu presidensial 312 juta MVR (I$31,09 juta).91
Pengeluaran senyatanya

Partai dan kandidat politik membelanjakan uang mereka untuk dua
kebutuhan inti. Pertama adalah aktivitas kampanye, di mana pengeluarannya
mencakup biaya cetak poster, banner, iklan, hibah, upah untuk perantara
atau vote canvasser atau sering dikenal dengan istilah broker, penasehat,
pengawas penghitungan, lembaga survei, pawai, biaya perjalanan, serta
berbagai renumerasi lainnya. Kebutuhan inti kedua adalah untuk membayar
pengeluaran terkait aktivitas rutin partai seperti kongres, workshop atau
training; cetak brosur; serta biaya perawatan dan pemeliharaan kantor.
Di negara-negara di mana institusionalisasi partainya belum matang,
kebanyakan uang hanya keluar pada periode menjelang dan selama pemilu,
karena mayoritas partai akan menganggur di luar musim pemilu. Terlebih
lagi, sebagaimana telah disebut sebelumnya, kandidat seringkali harus
membiayai sendiri biaya kampanye mereka.

88 Lihat, misalnya, Zakaria 2013. PKR menuduh Ahmad Zahid Hamidi, menteri dalam negeri, telah
membelanjakan lebih dari 2 juta MYR (I$1,03 juta) untuk kampanye.
89

ANFREL 2011, p. 50.
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Bhaskar dan Surseh 2012.

91

EU EEM 2008, p. 22.
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Nasional, membelanjakan uang mereka melebihi jumlah yang ditetapkan.88
Ini adalah persoalan akut di negara-negara Asia. Contoh lain, Komisi Pemilu
Thailand membatasi belanja kampanye hingga 1,5 juta THB (I$90.000),
tetapi batasan ini, ‘diduga kuat tidak dipatuhi oleh nyaris semua kandidat
dan para pendukungnya’.89

Fenomena yang disebut sebagai
profesionalisasi
kampenye
di
beberapa tahun ini meningkat intu
membayar iklan di media massa dan
biaya untuk lembaga survei dan “spin
doctor” atau penasehat kampanye.

Secara keseluruhan, ada persepsi
yang berkembang bahwa biaya
kampanye di negara-negara Asia
semakin mahal. Fenomena yang
disebut sebagai profesionalisasi
kampanye membuat biaya untuk
membayar iklan di media massa
dan honor untuk lembaga survei

atau ‘spin doctor’ menjadi membengkak.92

Lebih jauh, kebanyakan aktivitas kampanye politik di Asia biasanya diisi oleh
acara hiburan oleh selebritis lokal maupun nasional, undian berhadiah, bagibagi makanan/sembako, rokok, uang (sebagai ‘biaya transportasi massa’),
dan sebagainya. Di Indonesia, biaya iklan politik sendiri meningkat sepuluh
kali lipat antara tahun 1999 dan 2009 hingga mencapai 117 juta USD,93
yang menjadi alasan mengapa seorang kandidat yang bertarung untuk
kursi gubernur bisa menghabiskan dana hingga 4 juta USD. Sebagian besar
lainnya dipakai untuk nominasi kandidat oleh partai (atau koalisi partai) dan
survei.94 Para kandidat juga menghabiskan banyak uang untuk membayar
liputan pemberitaan yang positif mengenai diri mereka kepada publik.
Selama pilkada di Bali, misalnya, Bali Post Media Group menetapkan tarif
tertentu kepada para kandidat untuk jasa semacam itu.95
Salah satu problem dalam melacak pola pengeluaran dana partai politik adalah
tidak adanya data yang terpercaya dan dapat diakses.96 Problem ini jamak
ditemukan di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Berdasarkan
sebuah laporan observasi tahun 2009 dari International Republican Institute,
pelaporan anggaran belanja kampanye di Bangladesh sama sekali tidak dapat
dipercaya, dan bahkan ada bukti-bukti bahwa laporan membiarkan praktik
overspending. Komisi Pemilu Bangladesh seringkali menerima dokumentasi
palsu atau hasil fabrikasi, tetapi membiarkan pelanggaran tersebut.97
Pembelian Suara

Definisi mengenai pembelian suara dapat menjadi kontroversial. Apakah
pembelian suara hanya mencakup praktik di mana para pemilih menjual hak
suara mereka demi hibah atau bayaran tertentu, atau pembelian suara juga
92 Di Jepang, contohnya, partai politik mulai kerap menggunakan strategi kejar-pemilih yang menyasar
pemilih independen dan melibatkan pendekatan media-spin (Koellner 2009).
93

Qodari 2010, p. 123.

94 Ufen 2010. Menurut Paath (2013), kandidat untuk parlemen nasional hanya membutuhkan lebih
dari USD 100,000 [I$100,000].
95

MacRae dan Putra 2009.

96 Korea Selatan adalah pengecualian; Komisi Pemilu di negara tersebut mempublikasikan laporan
belanja partai di website mereka.
97

IRI 2009, p. 56.
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Umumnya, pembelian suara didefinisikan sebagai praktik yang melibatkan
hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Berdasarkan definisi ini,
maka pembelian suara dilarang di seluruh wilayah Asia. Meskipun begitu,
suap suara tetap merupakan praktik yang umum dilakukan; bahkan Taiwan,
negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi, memiliki sejarah panjang
terkait jual-beli suara.99 Praktik ini juga umum dilakukan di negara-negara Asia
yang lain, dan biasanya justru diharapkan oleh masyarakat miskin di daerah
pinggiran kota. Di Thailand, praktik pembelian suara tetap menjamur meski
ada regulasi ketat dan hukuman berat bagi pelanggar. Ada banyak metode yang
digunakan partai/kandidat untuk membeli hak suara para pemilih, di antaranya
‘pemberian hadiah, uang tunai, via transfer elektronik, upah untuk menghadiri
pawai politik, partai membiayai pesta ulang tahun, pulsa dan kupon supermarket
gratis, transfer uang melalui permainan judi yang telah diatur, dan wisata gratis
ke berbagai tempat wisata di Thailand’.100 Terkadang semua pemberian tersebut
baru akan diberikan setelah pengumuman hasil pemilu, tergantung hasil yang
keluar. Para vote canvasser kerap mengaku dapat melacak perilaku para pemilih
jika mereka memiliki salinan tabienbahn (daftar rumah) para pemilih, sehingga
mereka dapat mengecek jika para pemilih menepati janji mereka untuk memilih
kandidat yang sudah membeli suara mereka.
Berdasarkan sebuah polling yang dilakukan Pusat Kajian Media India,
‘pada pemilu 2009 di Tamil Nadu, 33,4 persen pemilih menerima uang dari
para suporter kandidat … dan di tahun 2011, para pemilih diiming-imingi
dengan blender, alat pencacah, dan berbagai perabot rumah tangga lain
untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara’.101
Salah satu metode unik dari suap pembelian adalah ‘taruhan suara’ (vote
betting). Di Taiwan, ‘kandidat yang membeli pembelian para pemilih kerap
mencuci uang mereka melalui praktik judi ilegal, di mana sang kandidat
memberikan odds atau kelipatan taruhan untuk kekalahan sang kandidat.
Jika para pemilih memenangi perjudian tersebut (sang kandidat pilihan
mereka akhirnya benar-benar memenangi pemilu), maka sang pemilih akan
memenangi kelipatan taruhan yang sangat besar dari kandidat yang kalah
pemilu’.102 Metode pembelian suara tradisional juga masih kerap dilakukan
di Taiwan, meskipun data terkait hal tersebut sangat sulit didapatkan. Pada
98

Da Cunha 2012, p. 30.

99 Wang dan Kurzman 2007.
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mencakup praktik pertukaran di antara pemilih, vote canvasser (broker), dan
partai/kandidat? Di Singapura, misalnya, badan usaha milik publik Badan
Perumahan dan Pembangunan hanya akan ditingkatkan mutunya hanya
apabila mayoritas pemilih memilih Partai Aksi Rakyat (PAP).98

2008, lima anggota Legislatif Yuan diadili atas tuduhan pembelian suara dan
dipecat dengan tidak hormat.103

Penegakan peraturan keuangan politik
Keharusan pelaporan

Sebagaimana regulasi-regulasi lain, regulasi yang mengatur pelaporan
keuangan politik suatu partai atau kandidat sangat erat kaitannya dengan
sistem pemilu yang digunakan. Di dalam sistem mayoritarian, aktivitas
kampanye biasanya berfokus pada kandidat individual, sedangkan partai
politik lebih memiliki pengaruh di dalam sistem representasi proporsional.104
Regulasi terkait pelaporan keuangan politik harus memperhatikan kedua hal
tersebut.
Di negara-negara Asia, kebanyakan laporan keuangan yang diserahkan
kepada komisi pemilu atau lembaga bersangkutan lain hanya diserahkan
secara fragmentaris (hanya sebagaian atau terpisah-pisah). Meski
kredibilitasnya terbilang rendah, laporan keuangan yang diserahkan partai/
kandidat dapat menjadi informasi awal bagi lembaga pengawas atau auditor
untuk melakukan investigasi. Di semua negara Asia kecuali Filipina dan
Malaysia, partai politik harus menyerahkan laporan keuangan mereka secara
reguler. Umumnya setahun sekali, meskipun di Afghanistan lebih jarang.
Di Indonesia, kewajiban penyerahan laporan keuangan terbatas hanya untuk
penggunaan dana publik atau subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan
Taiwan di mana seluruh keuangan politik (termasuk donasi privat) harus
dilaporkan kepada petugas pajak.
Hanya di delapan negara partai politik wajib melaporkan aktivitas finansial
mereka terkait kepemiluan; sedangkan di Nepal dan Bangladesh kewajiban ini
hanya berlaku untuk pengeluaran (expenses). Ada 17 negara yang mewajibkan
para kandidat individual untuk melaporkan pendanaan kampanye mereka
kepada pihak berwajib. 14 dari 20 negara mempublikasi laporan keuangan
yang diserahkan partai/kandidat. Di Bangladesh, laporan keuangan yang
diserahkan selama masa pemilu dipublikasi pada halaman website resmi
Komisi Pemilu. Sedangkan di beberapa negara lain, pemerintah hanya
mempublikasi laporan keuangan hanya apabila ada yang meminta.
Sebanyak tujuh negara mewajibkan laporan keuangan menampilkan
identitas atau nama donatur. Di sembilan negara lain, pencantuman nama
donatur hanya wajib di dalam kondisi-kondisi tertentu (misalnya jumlah
donasi melebihi batas yang telah ditentukan). Di India, contohnya, Undangundang Representasi Rakyat mewajibkan partai politik untuk membuka
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Indonesia adalah salah satu contoh negara di mana regulasi pelaporan
menjadi semakin intensif dari tahun ke tahun. Pada 2009, pemilu legislatif
diselenggarakan dengan regulasi pelaporan pendanaan kampanye yang lebih
ketat dari tahun-tahun sebelumnya; partai politik diwajibkan menyerahkan
laporan keuangan mereka baik sebelum dan setelah pemilu.107 Tetapi
regulasi tersebut tetap sulit diterapkan karena kebanyakan pendanaan
kampanye dikelola oleh tim kampanye non-formal yang ‘tidak diwajibkan
untuk menyerahkan laporan keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan
keuangan yang diwajibkan’.108Indonesia Corruption Watch menyatakan
bahwa semua partai besar di negara tersebut melaporkan jumlah yang jauh
lebih kecil dari yang sesungguhnya dan estimasi total pendanaan yang
ditutup-tutupi mencapai 62,7 juta USD.109
Pelaporan keuangan bukan merupakan praktik yang populer di Nepal, dan
kebanyakan partai politik menghindari untuk menjadikan keuangan politik
mereka menjadi lebih transparan. Menurut Transparency International
(TI), hal yang sama juga terjadi di Bangladesh, ‘di mana mayoritas partai
bahkan tidak mengurus buku besar keuangan mereka. Partai-partai besar …
cenderung mencatat perihal pendapatan dan pengeluaran partai, tetapi tidak
satupun dari mereka yang memiliki pencatatan terkait aset. Pendapatan
donasi dalam bentuk tunai maupun hibah barang biasanya tidak dimasukkan
ke dalam laporan keuangan’.110
Secara umum, regulasi pelaporan keuangan kerap didefinisikan secara luas
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identitas donatur yang menyumbang lebih dari 20.000 INR (I$1.200)
dalam setahun. Tetapi, banyak partai mampu mengakali peraturan ini
dengan cara menerima banyak donasi berjumlah 20.000 INR (I$1.200)
dari donatur yang sama yang namanya dirahasiakan. Partai Bahujan Samaj
(BSP) membukukan pendapatan resmi sebesar 1,72 miliar INR (I$102,15
juta) antara tahun 2009 hingga 2011, tetapi tidak ada satu pun donasi yang
berjumlah lebih dari 20.000 INR (I$1.200). Sedangkan di partai-partai
lain, donasi dengan jumlah lebih besar dari 20.000 INR (I$1.200) hanya
berkisar 1,39 persen dari total donasi yang masuk untuk partai komunis
India-Marxist, 11,89 persen untuk Partai Kongres, dan 22,76 untuk BJP.105
Lebih jauh, meski partai-partai politik di India akan dibebaskan dari pajak
jika secara rutin mengaudit laporan keuangan, banyak partai yang tidak
menyerahkan laporan keuangan tahunan mereka.106

dan pelanggaran terhadap regulasi ini kerap terjadi, khususnya di negara yang
menerapkan sanksi longgar dan lembaga pengawasnya memiliki tanggung
jawab yang berlebihan (atau terlalu dikontrol pemerintah pusat).
Pemeriksaan dan penegakan hukum

Di banyak negara Asia, banyak lembaga pengawas keuangan yang tidak bisa
menangani pelanggaran secara efektif. Di Malaysia, Pakistan, dan Singapura,
tidak ada lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan
pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan menginvestigasi pelanggaran;
di ketiga negara tersebut, tugas pemeriksaan dan investigasi dilakukan oleh
lembaga penyelenggara pemilu, lembaga audit, atau kementerian. Hal ini
menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi.
Salah satu penyebab persoalan tersebut adalah sulitnya menemukan lembaga
audit dan pengawas yang independen. Di Malaysia, Komisi Pemilu, sebagai
lembaga resmi pemerintah, tidak berani memeriksa dan mengaudit laporan
keuangan partai secara teliti dan seksama. Para kandidat politik memang
diwajibkan menyerahkan catatan pengeluaran mereka dari periode nominasi
hingga hari pemungutan suara, tetapi Komisi Pemilu tidak menganalisis
laporan tersebut.111 Salah satu contoh ekstrem yang berseberangan adalah
Komisi Pemilu di Thailand yang memiliki kekuasaan sangat besar. Komisi ini
dapat ‘meminta dokumen atau bukti apapun dari siapapun, dan dapat meminta
siapapun untuk memberikan pernyataan serta meminta pengadilan, jaksa,
lembaga penyidik, lembaga pemerintah, perusahaan negara, atau organisasi
lokal pemerintah untuk menerapkan sanksi, melakukan penyelidikan, dan
mengambil keputusan’.112
Peran Komisi Pemilihan Umum di Indonesia dalam proses audit keuangan
sangat terbatas, karena lembaga tersebut hanya berhak untuk memilih auditor
publik, mengumpulkan laporan audit, dan mempublikasikannya.113
Kerangka regulasi pelaporan di sebuah negara terkadang bisa tidak konsisten
atau tidak diketahui oleh partai dan kandidat politik. Di Timor-Leste,
selama masa pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan, regulasi terkait
pendanaan partai dan kampanye tidak jelas, khususnya yang mengatur soal
dana publik.114
Kurangnya pemeriksaan dan penegakan regulasi merupakan persoalan yang
jamak terjadi di negara otoriter. Pertentangan antara dunia legislasi dengan
111 TI Malaysia 2011.
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113 Carter Center 2009, p. 30. Namun baru-baru ini Komisi mulai merancang regulasi baru yang
mewajibkan para kandidat dan partai politik menyerahkan laporan keuangan mereka. Salah satu
partai, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, mewajibkan para kandidatnya untuk memiliki
rekening bank terpisah untuk aktivitas kampanye (Paath dan Amelia 2013).
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Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
kualitas pengawasan. Komisi Pemilu India, misalnya, membentuk ‘”Flying
Squad terdiri dari pengamat, videographer, dan Tim Pengawas Statik (Static
Surveillance Team), untuk mengawasi, mencatat, melaporkan, serta menyita
“uang gelap” langsung di tempat terjadinya transaksi’.118 Di Filipina, Komisi
Pemilu membentuk sebuah Komite Ad Hoc untuk Pendanaan Kampanye119
pada 2012 untuk meningkatkan efektivitas penegakan regulasi keuangan
kampanye selama periode pemilu.120
Negara dengan demokrasi mapan seperti Korea Selatan umumnya lebih
berhasil dalam upaya pengawasan dan penegakan regulasi pendanaan.
Menurut laporan Global Integrity Report tahun 2009, yang mengukur
tingkat efektivitas regulasi dalam mengelola donasi individual maupun
korporasi kepada partai politik (sekaligus mengaudit donasi tersebut), Korea
Selatan mencatat skor 84 untuk keuangan politik (dari total nilai 100).121
Komisi Pemilu Nasional Korea memiliki kekuasaan independen untuk
melakukan investigasi setiap pelanggaran. Para kandidat politik menyerahkan
laporan keuangan mereka dalam batas waktu yang ditentukan, dan Komisi
pemilu benar-benar mengaudit laporan tersebut. Tetapi Komisi ini memiliki
kekuasaan terbatas dalam upaya menindaklanjuti hasil audit karena mereka
harus menyerahkan keputusan final terkait laporan tersebut kepada jaksa
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118 Weintraub dan Brown 2012, p. 265.
119 Tugas Panitia Kerja Unit Keuangan Politik didasarkan pada Resolusi Komisi Pemilu No. 9616 Januari
2013 (‘Instruksi Umum Implementasi Undang-undang Dana Kampanye’) dan juga beberapa bagian
Omnibus Kitab Undang-Undang Pemilu dan Undang-undang Pemilu Adil.
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politik riil sangat kentara di dalam sistem pemerintahan semacam ini.
Pada 2010, Komisi Pemilu Independen Afghanistan mempublikasi laporan
keuangan di website mereka sehari setelah hari pencoblosan terkait beberapa
item donasi dan ekspenditur, tetapi ‘tanpa adanya mekanisme penegakan
yang jelas, dampak yang dihasilkan dari regulasi tersebut terhadap transaksitransaksi keuangan ilegal juga menjadi tidak jelas’.115 Di Pakistan, regulasi
pengetatan pendanaan kampanye kerap diabaikan pada pemilu 2008, dan
Komisi Pemilu Pakistan juga tidak menginvestigasi lebih lanjut laporan
keuangan dari para kandidat.116 Kadang-kadang ada partai politik yang
meminta pengawasan yang lebih ketat, seperti Partai Ury di Korea Selatan
pada 2006, yang meminta Komisi Pemilu mengendalikan aktivitas kampanye
internal partai karena ‘agar terlihat memiliki banyak suporter, banyak partai
besar yang membayar orang untuk menjadi anggota mereka atau memalsukan
data keanggotaan partai’.117

penuntut umum.
Tetapi ada juga negara dengan demokrasi mapan yang memiliki mekanisme
penegakan regulasi dan pengawasan yang lemah. Jepang, misalnya,
menerima skor 81 untuk integritas dari Global Integrity Report, tetapi
hanya 65 (‘lemah’) untuk keuangan politik. Regulasi yang diterapkan
untuk mengatur keuangan politik dinilai tidak efektif dan hanya menerima
skor 42.122 Laporan tersebut menekankan bahwa Jepang memiliki lembaga
pengawas keuangan yang independen dan bahwa Kementerian Umum
(Ministry of General Affairs) atau Komisi Pengendalian Pemilu menerima
laporan keuangan partai secara rutin, tetapi tidak secara efektif memonitor
laporan-laporan tersebut. Terlebih lagi, tidak ada pihak ketiga yang bertugas
memonitor proses keuangan politik.
Sanksi

Semua negara di Asia memiliki berbagai sanksi hukum bagi pelanggaran
yang terkait keuangan politik, di antaranya denda tunai, kurungan penjara,
pembatasan hak politik, penyitaan aset, penghapusan nominasi, pencopotan
jabatan, dan deregistrasi partai. Di Jepang, prinsip keterlibatan (renzasei)
menyatakan bahwa kandidat yang terlibat dalam pelanggaran pendanaan
dapat dituntut oleh staf-stafnya sendiri. Di Thailand, Komisi Pemilu
memiliki kekuasaan yang sangat luas dan dapat mendiskualifikasi kandidat,
membubarkan partai, atau menyelenggarakan pencoblosan ulang di TPS-TPS
manapun. Menurut ANFREL, Komisi Pemilu Thailand sempat membuat
situasi menjadi tegang ketika mereka harus menunda sertifikasi atas nominasi
Perdana Menteri petahana (saat itu), Yingluck Sinawatra. Bahkan ada rumor
yang menyatakan bahwa Komisi Pemilu akan membubarkan banyak partai
dan mendiskualifikasi banyak kandidat lalu menentukan hasil pemilu secara
semena-mena.123
Demokrasi liberal di Asia, khususnya negara-negara dengan sistem multipartai, memiliki peraturan keuangan politik yang lebih ketat, kebebasan pers
yang lebih luas, menyediakan subsidi pemerintah yang besar, serta memberikan
kewenangan yang besar kepada komisi penyelenggara pemilu. Sedangkan
negara-negara yang cenderung otoriter memiliki lembaga kepemiluan
yang terlalu dikontrol oleh pusat dengan tujuan untuk mempertahankan
kekuasaan petahana (misalnya Singapura, Kamboja, Malaysia, dsb.).
Terkadang ada lembaga pemerintahan lain – seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di Indonesia – yang mengambil alih wewenang penegakan
regulasi dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Menjelang pemilu tahun
2009 dan 2014 di Indonesia, KPK menahan lusinan politisi, anggota
pemerintahan, dan kepala daerah atas tuduhan praktik korupsi dan suap
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Lemahnya efektivitas juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti
lemahnya negara. Di Afghanistan, menyerahkan laporan keuangan saja tidak
cukup karena regulasi dana kampanye tidak cukup jelas dalam Undangundang Pemilu,124 serta mekanisme penegakan dan pengawasan relatif lemah:
‘Tidak menyerahkan laporan keuangan atau laporan keuangan tidak lengkap
dianggap sebagai “pelanggaran” tetapi tidak ada hukuman bagi pelanggaran
tersebut selain pelarangan mengikuti pemilu di masa depan hingga sang
pelaku akhirnya menyerahkan laporan yang diminta. Kemampuan [Komisi
Pemilu Afghanistan] untuk melakukan aktivitas pengawasan juga sangat
diragukan’.125
Pada beberapa kasus, melaksanakan penghukuman secara efektif juga bisa
menjadi tidak praktis karena dapat menghentikan karir banyak elit politik
dan akhirnya melumpuhkan sistem politik secara keseluruhan. Situasi ini
tentu saja menghambat mekanisme pemberian sanksi, karena para kandidat
dan partai politik yang kalah akan menggunakan segala cara hukum untuk
menjatuhkan pejabat petahana.126
Masyarakat sipil dan media

Di banyak negara Asia, media massa dan masyarakat sipil umumnya
menuntut reformasi kepemiluan – khususnya dalam soal regulasi pendanaan
partai dan kandidat – karena ada kesadaran yang tinggi terkait perilaku
korup dan curang di dalam sistem politik. Globalisasi tidak hanya berarti
marketisasi dan komersialisasi, tetapi juga pertukaran ide-ide. Globalisasi
telah meningkatkan tren mengenai pentingnya peraturan keuangan politik
yang ketat dan efektif (terutama sejak periode 1990-an).127
Tuntutan terhadap norma hukum yang sama sekali baru memang kerap menjadi inti perjuangan demokratisasi. Di Malaysia, pada November 2007, Juli
2011, dan April 2012, puluhan ribu orang turun ke jalanan Kuala Lumpur
untuk mengajukan tuntutan (antara lain) registrasi kepemiluan yang bersih, reformasi sistem surat suara via pos, penggunaan tinta yang sulit dihapus (sebagai tanda sudah memilih), periode kampanye yang lebih panjang,
akses media yang gratis dan adil kepada semua partai, perbaikan institusi
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127 Sudah diketahui umum bahwa, pada saat yang bersamaan, ada kecenderungan untuk mengubah
sistem pemilu di banyak negara Asia untuk meningkatkan institusionalisasi dan nasionalisasi partai
dan perwakilan di parlemen, dan untuk melemahkan elitisme tradisional dan klientelisme. Reilly
(2006) mencatat kecenderungan untuk memilih sistem pemilu gabungan yang mengkombinasikan
elemen-elemen representasi proporsional dan sistem yang lebih plural. Di Korea Selatan, Taiwan,
dan Jepang, sistem campuran semacam ini menggantikan sistem voting non-transferable; di Filipina
dan Thailand sistem ini juga menggantikan sistem plural atau yang seolah-olah plural (lihat juga
Tomsa 2013).
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terkait dana kampanye.

publik, dan pemberantasan korupsi.128 Patut dicatat pula bahwa
tuntutan terhadap reformasi kepemiluan membangkitkan sema
ngat perlawanan di pihak oposisi.
Gabungan Pilihanraya Bersih dan
Adil – sebuah koalisi yang terdiri
dari partai-partai oposisi besar, organisasi masyarakat sipil, dan serikat dagang – mengorganisir protes tersebut. Tuntutan serupa juga pernah terjadi di hampir seluruh negara Asia, dan
seringkali dikomandoi oleh partai oposisi atau organisasi masyarakat sipil
yang memiliki informasi detail terkait kecurangan pemilu, penegakan hukum yang lemah, atau lemahnya sanksi hukum.129 Koalisi reformis paling
terkenal mungkin adalah ANFREL yang berbasis di Bangkok, yang menyelenggarakan inisiatif pengawasan pemilu, pemberian edukasi mengenai pemilu dan demokrasi kepada warga, melakukan riset terkait isu pemilu dan
demokrasi, mengupayakan kampanye dan advokasi isu, dan menciptakan
kondisi sosial yang kondusif untuk memba
ngun masyarakat yang lebih
demokratis. Contoh lain misalnya adalah Yayasan Pemilu Bebas dan Adil
di Afghanistan, Komite untuk Pemilu yang Bebas dan Adil di Kamboja,
Asosiasi Reformasi Demokratis India, dan Konsorsium Pera at Pulitika 2010
di Filipina,130 yang terdiri dari Konsorsium untuk Reformasi Pemilu yang
beranggotakan 47 organisasi koalisi nasional, Pusat Jurnalisme Investigatif
Filipina, Liga Advokat untuk Kebebasan (Libertas), dan Asosiasi Akademik
Administrasi Publik Filipina. Gerakan-gerakan sosial ini secara langsung
bekerja sama dengan media massa di negara-negara yang memiliki iklim kebebasan pers yang lebih liberal. Sedangkan di negara-negara yang otoriter
seperti Malaysia dan Singapura, internet menyediakan kanal baru untuk menyebarkan kritik dan informasi.
Dalam beberapa kasus, penentutan
hukum yang efektif akan menjadi tidak
praktis karena hal ini akan menghapus
bagian bear dalam elit partai dan
dapat mendestabilkan keseleruhan
sistem politik.

Kesimpulan
Bab ini telah mengkaji kerangka kerja regulasi di 20 negara Asia. Telah
dijelaskan pula bagaimana partai dan kandidat politik mendapatkan
dan membelanjakan uang mereka, dan persoalan-persoalan apa saja yang
menghalangi penerapan yang efektif atas regulasi tersebut. Analisis di dalam
bab ini telah menunjukkan bahwa nyaris tidak ada pola atau kesamaan
terkait peraturan keuangan politik di negara-negara Asia.
Oleh sebab itu menjadi sangat sulit untuk menarik kesimpulan holistik atas
128 Belakangan mulai banyak contoh-contoh gerakan anti-korupsi. Contohnya adalah kemenangan
Partai Aa, Aadmi (Partai Murba) pada Desember 2013 di pemilu Delhi atau gerakan protes di
Thailand, Kamboja, dan perlawanan terhadap politik porkbarrel di Filipina.
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Tetapi, dapat dikatakan bahwa ada perkembangan yang signifikan di hampir
semua (atau bahkan semua) 20 negara yang dianalisis. Perkembangan paling
kentara adalah penyebaran globalisasi ekonomi dan mekanisme pasar. Dari
sini kemudian muncul fenomena komersialisasi politik yang berujung pada
semakin mahalnya biaya untuk melakukan kampanye. Keuangan Politik
akhirnya menjadi semakin diperumit oleh lemahnya afilisasi kandidat
kepada partai dan tingginya tuntutan pemasaran politik berbiaya tinggi di
dalam konteks globalisasi ekonomi dan semakin banyaknya penguasaha
yang berupaya mempengaruhi kebijakan publik. Tentu saja, dampak dari
pengaruh-pengaruh ini berbeda-beda di masing-masing negara. Di beberapa
negara, banyak partai baru yang dibentuk atas dasar ideologisme yang
kuat, seperti Islamisme dan Nasionalis-Hindu, dan di beberapa negara lain
penetrasi komersialisasi ekonomi belum mencapai tingkat yang matang,
seperti di Bhutan.
Sangat mungkin untuk membedakan berbagai jenis pendanaan partai politik.
Di satu sisi, ada beberapa partai hegemonik yang, pada tingkat tertentu,
dapat menguasai aparatur negara. Contoh-contoh di masa lalu adalah LDP
di Jepang, KMT di Taiwan (meski kedua partai ini sekarang telah kehilangan
dominasi mereka), PAP di Singapura, CPP di Kamboja, Partai Persatuan
Bhutan (BUP), dan Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan (USDP)
yang didukung oleh militer di Myanmar. Di Malaysia, koalisi penguasa
Barisan Nasional, yang dipimpin oleh UMNO, memiliki akses langsung
kepada uang negara yang berjumlah sangat besar. Partai-partai ini memiliki
basis finansial yang sangat kuat dan telah membentuk jaringan patronase yang
luas. Beberapa dari partai tersebut memiliki korporasi sendiri, dan masingmasing korporasi tersebut memiliki akses kepada anggaran pemerintah baik
lokal maupun nasional. Partai-partai ini juga kerap menerima bantuan dari
perusahaan-perusahaan yang ingin membina hubungan dengan pemerintah.
Di sisi lain, banyak pula partai yang didominasi oleh kepentingan bisnis privat.
Partai-partai di Mongolia dan Indonesia, misalnya, terkenal karena menjual
pencalonan mereka kepada kandidat yang mempu membayar, dan kandidatkandidat tersebut nantinya harus membiayai sendiri aktivitas kampanye
mereka. Praktik semacam ini semakin meningkatkan jumlah pengusaha
yang menjadi pejabat atau anggota dewan di parlemen. Di Bangladesh, proses
seleksi pencalonan di Partai Liga Awami dan Partai Nasionalis Bangadesh
kerap memprioritaskan individu-individu kaya yang secara tidak resmi
membayar pencalonan tersebut. Para pengusaha sendiri juga kerap berupaya
mencari posisi di dalam partai atau berupaya mempengaruhi pengambilan
keputusan melalui donasi yang besar. Di India, meski sudah mengalami
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wilayah Asia, terlebih lagi karena perbedaan yang sangat besar dalam hal
tingkat kemajuan ekonomi, politik, dan budaya di antara negara-negaranya.
Asia merupakan salah satu wilayah paling plural yang dibahas di dalam buku
ini.

liberalisasi ekonomi selama dua dekade, banyak perusahaan masih rentan
terhadap kehati-hatian pemerintah dalam mengambil tindakan baik dalam
tingkat nasional maupun daerah. Banyak donasi gelap yang diberikan sebagai
imbalan atau balas jasa kepada pemerintah atau partai politik.131
Di beberapa negara, mekanisme semacam itu telah menciptakan atau semakin
menguatkan proses di mana ‘senjata, uang, dan preman’ (Filipina) atau ‘uang
dan otot’ (India) mengerosi prosedur demokrasi formal. Di negara otoriter,
pemilu hanya digunakan sebagai manipulasi oleh negara atau rejim partai/
koalisi dan regulasi pada umumnya diabaikan oleh para penguasa. Banyak
contoh yang telah diberikan sebelumnya. Hanya di negara-negara dengan
tingkat demokrasi mapan terdapat kemungkinan yang besar bahwa regulasi
akan dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pola regulasi tidak serta-merta
menunjukkan praktik keuangan politik di lapangan.
Persoalan kronis yang sering berulang bagi partai dan kandidat politik adalah
kekurangan uang untuk mengelola partai dan aktivitas kampanye, yang
umumnya disebabkan oleh rendahnya iuran anggota partai atau ketiadaan
dana publik. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah kontrol penuh
terhadap pendanaan partai politik oleh negara, sebagaimana dilakukan
di Bhutan. Namun solusi ini nyaris tidak dapat diimplementasikan di
semua negara Asia, dan banyak pihak akan menilai solusi tersebut sebagai
pelanggaran kekuasaan negara.
Donasi privat menjadi sumber pendanaan paling besar bagi partai maupun
kandidat di hampir semua negara Asia dan, sebagaimana terjadi pula di benua
lain, iuran anggota partai menjadi pemasukan yang paling tidak signifikan.
Untuk negara-negara di Asia Selatan dan Tenggara, kandidat individual
biasanya membiayai sendiri dana kampanye mereka secara terpisah dari partai.
Sementara ada beberapa negara yang membuang banyak norma hukum
terkait keuangan politik, beberapa yang lain justru menciptakan sekumpulan
regulasi baru yang lebih kompleks. Jika ada kesamaan di dalam semua kasus
yang dibahas di sini, kesamaan tersebut adalah adanya jeda yang mencolok
antara norma dan realitas. Bahkan upaya reformasi dengan niat yang mulia
sekalipun akan menghadapi berbagai persoalan terkait implementasi.
Dominasi jaringan klientelistik terhadap relasi programatik antara politisi
dan pemilih, tidak terkontrolnya ‘dana gelap’, lemahnya kepatuhan dan
penegakan norma hukum, pengawasan yang lemah, sanksi yang juga lemah,
adalah karakteristik utama kelemahan keuangan politik di Asia. Tetapi,
bagaimanapun juga, hal tersebut tidak berarti bahwa peraturan menjadi
tidak berarti. Meski dampak reformasi sulit diukur, regulasi baru terkadang
efektif untuk mengubah perilaku donatur dan penerima dana.
Tetapi tidak ada solusi sempurna yang cocok untuk semua situasi. Tidak
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Independensi lembaga penegak regulasi, keterlibatan masyarakat sipil
dalam melaporkan pelanggaran, serta tingkat pendidikan masyarakat
terkait keuangan politik, juga merupakan faktor-faktor tambahan yang
penting. Lebih jauh, selalu ada dampak yang bersifat kontra-produktif dan
tawar-menawar dalam setiap regulasi. Jika regulasi terlalu mengatur alur
pendapatan dan belanja para aktor politik, hal tersebut dapat membebani
mereka dan mendorong mereka untuk melanggar regulasi itu sendiri. Tetapi
jika batasan menjadi terlalu longgar, hal ini juga bisa menciptakan ruang
baru bagi tumbuhnya ‘transaksi gelap’. Kontrol yang terlalu ketat juga dapat
melumpuhkan kompetisi politik. Pendanaan publik dapat memperkuat sikap
patuh terhadap hukum, tetapi juga dapat menciptakan kartel-kartel politik
baru serta mendemobilisasi partisipasi akar-rumput.
Solusi bagi setiap persoalan keuangan politik di negara-negara Asia harus
mempertimbangkan berbagai tolak ukur yang saling terkait. Pendanaan
publik, misalnya, hanya harus ditingkatkan jika pada saat yang bersamaan
partai politik menjadi semakin baik dalam hal manajemen dan transparansi
internal. Hal ini mungkin dapat menjadi sebuah lingkaran setan. Partai
dengan pengelolaan terbaik butuh dana besar, tetapi dana besar juga
membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan.
Di Filipina, Undang-undang Pengembangan Partai Politik Tahun 2012
yang belum diratifikasi membuktikan komplikasi tersebut: penguatan
regulasi pendanaan melalui pendanaan publik, mekanisme pengawasan
dan pelaporan yang lebih kuat, pengelolaan partai yang lebih baik, dan
pemberantasan ‘pengkhianatan politik’ (misalnya seorang kandidat segera
beralih kepada partai lain setelah memenangi pemilu). Tetapi segala capaian
reformasi tersebut tetap terbuka bagi segala tindak manipulasi. Oleh sebab
itu reformasi yang saling terkait menjadi penting.
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ada satu kerangka regulasi yang cocok untuk berbagai perbedaan kultural,
politik, dan ekonomi.132 Perumusan hukum harus diterapkan ke dalam sistem
politik dan kepemiluan, bentuk kepartaian dan kompetisi antar kandidat,
serta lingkungan ekonomi. Di negara dengan sistem kepemiluan yang fokus
pada kandidat, misalnya, akan lebih masuk akal bagi pemerintah untuk
mengontrol pendapatan dan pengeluaran para kandidat. Di lingkungan
ekonomi di mana sistem pencatatan ganda tidak terlalu rutin dilakukan,
pembayar pajak biasanya hanya minoritas dan transaksi dilakukan melalui
uang tunai; sehingga akan menjadi lebih sulit melacak jejak alur donasi
politik. Dan, tentu saja, penerapan dan penegakan regulasi sangat bergantung
pada kualitas demokrasi dan kesadaran etis para pemangku kepentingan
yang terlibat. Perilaku anggota dan petinggi partai juga merupakan faktor
penting dalam upaya pembentukan sistem keuangan politik yang bersih.

Rekomendasi
Pembuat kebijakan133

1. Pastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak terlalu ambisius. Upayakan
kerangka regulasi yang anda formulasikan konsisten dengan rencana
implementasi peraturan. Kerangka regulasi harus konsisten untuk
menghindari kebingungan di antara pejabat lembaga pemilu, partai
politik, kandidat, dan pengamat.
2. Jelaskan dengan rinci bagaimana partai dan kandidat harus melaporkan
pendanaan mereka, dan lembaga mana saja yang bertanggung jawab
untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. Berikan lembaga
penegak regulasi kekuasaan yang cukup untuk menginvestigasi dan
menghukum para pelanggar. Jika memungkinkan, terapkan juga
regulasi terkait pelaporan pendanaan kepada donatur.
3. Sanksi hukum jangan sampai menciptakan suasana menakutkan dan
paranoid sehingga melumpuhkan kompetisi politik. Lembaga-lembaga
terkait harus bekerja secara independen steril dari segala pengaruh dari
partai berkuasa.
4. Jika sebuah negara tidak memiliki sistem pendanaan publik (subsidi
pemerintah), pertimbangkan untuk memulainya. Pastikan proses
pencairan dana publik diikuti oleh kepatuhan penerima dana terhadap
regulasi, misalnya terhadap kewajiban penyerahan laporan keuangan.
Jika memungkinkan, upayakan pemberian dana publik dibarengi
syarat bagi partai politik untuk melakukan reformasi internal.
Reformasi ini bisa mencakup proses intra-partai yang lebih transparan
dan demokratis, serta meningkatkan institusionalisasi partai.
5. Berikan akses gratis atau subsidi penggunaan media massa untuk
meningkatkan tekanan finansial kepada partai/kandidat. Dorong
diversifikasi sumber pemasukan partai/kandidat. Sumber pemasukan
dari dana publik biasanya dapat dibarengi oleh sumber pemasukan lain
seperti donasi, iuran anggota, dan aktivitas komersial terbatas seperti
penjualan buku atau hasil publikasi lain.
6. Pertimbangkan untuk mengalokasikan dana khusus untuk kandidat
perempuan atau tingkatkan aktivitas berbasis gender di dalam internal
partai.

133 Pembuat kebijakan didefiniskan sebagai orang-orang yang terlibat dalam proses drafting, perubahan,
dan pengadopsian kebijakan keuangan politik, entah dari lembaga eksekutif ataupun dari legislatif.
Fokusnya di sini adalah peran dari pembuat kebijakan, bukan lembaga asal sang pembuat kebijakan.
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Lembaga pengawas dan penegak regulasi

Partai berkuasa

1. Sistem keuangan politik yang adil dan transparan dimulai dari sistem
checks and balances di internal partai. Buat prosedur yang benar-benar
demokratis di dalam partai anda terkait pemilihan internal (misal,
pemilihan ketua partai), seleksi kandidat, perumusan kebijakan, dan,
khususnya, pendanaan. Hindari praktik menjual pencalonan dan
komersialisasi kampanye.
2. Sediakan mekanisme auditing eksternal yang independen dan
diseminasikan informasi detail terkait pendanaan partai dan kandidat.
3. Dukung kandidat perempuan secara finansial atau melalui pelatihan
yang spesifik, terutama untuk kandidat yang mencalonkan diri untuk
kesekian kali.
Partai oposisi

1. Jika anda berada di dalam negara dengan rejim otoriter, jalin kerja sama
dengan kelompok-kelompok reformis di dalam masyarakat. Ekspos
pelanggaran dan tindakan korup partai berkuasa dan para petahana
secara sistematis dan terbuka. Jelaskan kepada masyarakat mengapa
arena politik tidak setara.
2. Sadari bahwa reformasi di dalam tubuh partai merupakan bagian dari
upaya peningkatan kontrol atas pendanaan ilegal. Hal ini mencakup
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1. Lembaga regulasi pendanaan harus independen. Pastikan tidak ada
campur tangan dari pemerintah, dan jalin kerja sama degan semua
pemangku kepentingan terkait, termasuk partai oposisi dan kelompok
sipil.
2. Komunikasikan dengan jelas dan terbuka konflik internal yang terjadi
di dalam tubuh lembaga anda. Buka semua informasi yang relevan ke
hadapan publik dan libatkan kelompok sipil dalam upaya menyebarkan
informasi mengenai persoalan-persoalan keuangan politik.
3. Pastikan penegakan regulasi dan pemberian sanksi diterapkan secara
adil dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Sediakan infrastruktur
penegakan peraturan yang komprehensif demi implementasi yang
lebih efektif.
4. Patut diingat bahwa mekanisme pengawasan harus mempertimbangkan
perspektif gender. Hal ini berkaitan dengan komposisi lembaga
pengatur keuangan dan penciptaan data agregasi gender (misalnya data
terkait akses dan penggunaan keuangan politik antara laki-laki dan
perempuan).
5. Selalu libatkan partisipasi publik yang lebih luas. Semua orang harus
dapat membaca detail (tetapi mudah dimengerti) laporan keuangan
setiap partai/kandidat. Setiap laporan harus diaudit secara independen
dan harus dipublikasi melalui internet tanpa ada penundaan.

etos demokrasi intra-partai dan prosedur internal yang transparan,
terutama terkait persoalan pendanaan. Bangunlah sebuah partai yang
terinstitusionalisasi dengan baik sehingga menjadi tolak ukur bagi
pihak lain dalam hal pendanaan dan demokrasi intra-partai. Upayakan
untuk terus independen dari donatur-donatur besar dan diversifikasi
sumber pemasukan partai anda.
3. Buat peraturan keuangan politik sebagai elemen utama dari platform
anda dan ajukan upaya reformasi yang realistis dan kredibel.
Pertimbangkan untuk menetapkan limit pengeluaran/pengeluaran
bagi para kandidat pemilu.
4. Pertimbangkan kesediaan dana internal partai untuk digunakan
sebagai biaya kampanye atau pelatihan bagi kandidat perempuan.
Masyarakat sipil

1. Bentuk perhimpunan antar aktivis sipil dan kelompok untuk
meningkatkan kesadaran publik dan mengawasi bentuk-bentuk
problematis dari pendanaan partai politik. Patut diingat bahwa situasi
di daerah bisa dapat berbeda dengan situasi di ibu kota/pusat. Bangun
koneksi di tingkat lokal, regional, dan nasional.
2. Bangun kerjasama internasional untuk mempelajari bagaimana
kelompok sipil di negara lain menyelesaikan persoalan keuangan politik
di negara mereka. Kerjasama internasional juga dapat membantu
memberikan tekanan lebih kepada penguasa dalam negeri.
3. Kumpulkan informasi terkait pengelolaan partai politik beserta
pendanaa mereka. Dokumentasikan informasi tersebut secara sistematis
dan presentasikan informasi tersebut ke hadapan publik.
4. Organisir kampanye perlawanan terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh penguasa terhadap regulasi yang ada. Lakukan kerjasama dengan
media massa dan pihak-pihak pro-reformasi dari sektor bisnis dan
politik.
5. Bangun kerjasama dengan partai politik, tapi selalu tentukan dengan
tegas batas-batas antara kelompok sipil dan partai politik. Upayakan
untuk selalu memberikan dampak kepada proses pembuatan kebijakan
dan bantu tingkatkan kerangka regulasi yang sudah ada. Bantu
pemerintah dalam upaya pemeriksaan keuangan politik.
6. Pertimbangkan akses pendanaan khusus untuk kandidat perempuan
dan pelatihan kandidat perempuan. Bangun jaringan pendanaan
semacam EMILY’s List.
7. Gunakan berbagai macam media sosial. Terutama di negara-negara
otoriter, terkadang cara ini merupakan cara satu-satunya untuk
mendiseminasi informasi dan mengenali pelanggaran peraturan
keuangan politik yang sistematis.
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Aktor media

Aktor internasional

1. Selalu persepsikan peningkatan di dalam sistem keuangan politik
sebagai bagian dari proyek reformasi yang komprehensif yang meliputi
organisasi partai dan berbagai jenis keterkaitan antara pengusaha dan
politisi.
2. Pertimbangkan konteks dan situasi politik, ekonomi, dan kultural dari
masing-masing negara. Regulasi yang berhasil di suatu negara dapat
berakhir bencana di negara yang lain.
3. Diseminasi informasi melalui praktik yang terbaik dan jalin kerjasama
dengan para politisi dan pengusaha pro-reformasi, juga dengan aktivis
dan ilmuwan politik lokal. Perkuat tokoh-tokoh masyarakat sipil sambil
juga mereformasi faksi-faksi di dalam partai politik dan pemerintahan.
4. Di banyak kasus, upaya pemantauan pemilu tidak dibarengi dengan
fokus yang memadai terhadap persoalan keuangan politik. Terus
gali lebih banyak informasi dan analisis keuangan partai/kandidat,
kerangka regulasi, dan mekanisme implementasinya sebagai bagian
penting dari misi pemantauan.
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Amerika Latin
Juan Fernando Londoño dan Daniel Zovatto*

Pendahuluan
Uang1 memainkan peran yang sangat penting di dalam politik Amerika
Latin1 sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah
investasi asing langsung, dan bertambahnya jumlah populasi kelas menengah.
Antara tahun 2003 dan 2008, contohnya, wilayah ini mengalami rata-rata
pertumbuhan PDB per tahun hingga hampir mencapai 5 persen.2 Wilayah
ini juga menyaksikan peningkatan investasi asing langsung mencapai 31
persen antara 2010 dan 20113 dan mobilitas sosial yang besar: kelas menengah
merepresentasikan 20 persen dari total populasi pada 1995 dan 30 persen
pada 2009.4
Meski pentingnya uang di dalam politik meningkat bertepatan dengan
proses konsolidasi nilai-nilai dan institusi demokrasi di seluruh wilayah
Amerika Latin, persoalan ini kerap diasosiasikan dengan skandal korupsi
dan pengaruh kepentingan-kepentingan kriminal (serta impotensi pihak
berwenang di dalam menghadapi kepentingan semacam itu) daripada dilihat
sebagai investasi untuk memperkuat institusi demokrasi dan menyamaratakan
arena kompetisi politik.

*

enulis mengucapkan terima kasih kepada Luis Alfredi Rodriguez atas bantuan penelitian dan
P
pemilihan materi yang bermanfaat; Juanita Betancourt, atas sistematisasi informasi; Omar Dario Pena
Nino, konsultan dan peneliti khusus di bidang ekonomi politik; dan tim International IDEA Amerika
Latin dan Karibia, yang memberikan masukan dan kontribusi.

1

 i dalam bab ini, Amerika Latin mencakup Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Cile, Kolombia, Kosta
D
Rika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela.

2

OECD 2012.

3 Pertumbuhan ekonomi Amerika Latin lebih cepat dari pertumbuhan rata-rata global (ECLAC 2012).
4 World Bank 2013.
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Sejumlah penelitian penting telah meneliti peran uang di dalam politik
Amerika Latin beberapa dekade belakangan.5 Penelitian-penelitian tersebut
mengkonfirmasi adanya jarak antara kepadatan peraturan hukum yang
diterapkan oleh hampir semua negara Amerika Latin dengan peran uang di
dalam kehidupan politik dan pemilu. Meski terdapat data yang terbilang
lengkap, mutakhir, dan mudah diakses terkait peraturan keuangan politik,
tetapi nyaris tidak ada informasi yang praktis dan kuantitatif mengenai
jumlah pendanaan tersebut (khususnya mengenai asal-usul dan dampaknya
terhadap kehidupan demokrasi).
Perhatian terhadap jumlah uang yang beredar di dalam kampanye politik
semakin meningkat, dan persoalan ini menjadi prioritas tertinggi di sejumlah
organisasi masyarakat sipil.6 Beberapa tahun belakangan kerap terjadi aksi protes
dari masyarakat sipil di negara-negara Amerika Latin, menegaskan keterkaitan
antara persoalan peranan uang di dalam politik dengan meningkatnya kualitas
demokrasi dan distribusi kemakmuran. Di Brazil, masyarakat menyuarakan
kekecewaan mereka terhadap politisi korup di jalanan. Aksi-aksi ini semakin
mengindikasikan bahwa politisi yang tidak bisa menyelesaikan persoalanpersoalan seperti pembelian suara, korupsi, atau kolusi politik akan segera
menghadapi konsekuensi hukum atau politis yang berat.
Bab ini akan menghadirkan sebuah ikhtisar dari peraturan keuangan politik
di Amerika Latin.

Permasalahan keuangan politik di Amerika Latin
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keuangan politik di Amerika
Latin kebanyakan tidak lahir akibat dari kurangnya regulasi, tetapi
ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan regulasi-regulasi tersebut.
Lemahnya penegakan hukum sebetulnya bukan menjadi persoalan di dalam
bidang keuangan politik saja, tetapi sudah menjadi karakteristik evolusi negara
hukum di Amerika Latin. Persoalan tersebut juga tidak hanya berdimensi
tunggal; lemahnya penegakan hukum di Amerika Latin merupakan hasil
dari berbagai variabel – di antaranya faktor kultural, desain regulasi yang
terlalu eksesif dan tidak pas, kapasitas lembaga yang tidak memadai dan
kurangnya mekanisme untuk pengawasan publik, politik, dan hukum – di
mana kesemuanya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan akuntabilitas
yang sesungguhnya.
Solusi untuk persoalan tersebut membutuhkan kehendak politik yang besar,
dan lembaga pengawas dan penegak regulasi harus memiliki fleksibilitas
kelembagaan yang cukup untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain yang
5

Lihat, misalnya, Gutierrez dan Zovatto 2011.

6 Organisasi yang bekerja di wilayah ini dalam tingkat regional dan nasional adalah: Transparency
International (melalui Crinis Project), the Organization of American States, Poder Ciudadano di
Argentina, Auditoria Ciudadana di Kosta Rika dan Accion Ciudadana di Guatemala.
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Proses kembalinya rejim demokrasi di negara-negara Amerika Latin di periode
1990-an setelah beberapa dekade sebelumnya dikuasai oleh junta militer –
serta berkembangnya upaya untuk melanjutkan konsolidasi demokrasi itu
sendiri – membuat bidang regulasi di wilayah ini berkembang dengan pesat.
Banyak organisasi regional di wilayah ini, seperti Organization of American
States (OAS), mulai fokus menghadapi persoalan uang di dalam politik dan
regulasi pendanaan.
Kurangnya transparansi dan informasi yang terpercaya

Mayoritas negara di Amerika Latin mewajibkan partai politik menyerahkan
laporan keuangan mereka secara rutin, baik itu per tahun (84 persen) dan/
atau tergantung siklus periode kampanye (75 persen). Sekitar setengah dari
negara-negara di Amerika Latin menerapkan regulasi yang sama terhadap
kandidat politik individual. Tetapi konsistensi regulasi ini berbanding
terbalik dengan minimnya informasi terkait asal-usul keuangan politik dan
kurangnya perdebatan mengenai peran uang di dalam kampanye politik.
Pada praktiknya, kepatuhan aktor-aktor politik terhadap regulasi penyerahan
laporan keuangan juga terbilang rendah akibat rendahnya akses kepada
informasi publik.7 Minimnya sumber informasi nasional mengenai dana
kampanye membuat proses analisis komparatif menjadi sulit. Pelanggaran
terhadap regulasi pelaporan keuangan membuat partai politik dan kandidat
semakin mudah melanggar batas atas pengeluaran, dan pada gilirannya
akan mempermudah praktik korupsi. Rendahnya transparansi juga
memperbesar kemungkinan partai/kandidat mendapat kekebalan hukum,
serta memperbesar pula kemungkinan masuknya dana-dana yang dilarang
hukum ke dalam partai yang dapat menurunkan kredibilitas partai tersebut.
Meskipun begitu, persoalan keuangan politik tetap tidak menjadi salah satu
topik dalam debat pemilu, kecuali untuk kasus-kasus tertentu (misalnya:
infiltrasi dana asing atau dana hasil tindak kriminal); banyak politisi yang
masih menganggap urusan keuangan politik sebagai urusan internal partai
masing-masing.
Peraturan yang terkonseptualisasi dengan buruk

Amerika Latin kekurangan standar regional (yang diadopsi oleh kesepakatan
internasional) untuk keuangan politik. Konvensi Inter-Amerika untuk
Pemberantasan Korupsi (the Inter-America Convention against Corruption)
yang diratifikasi pada 1997, tidak memiliki konten spesifik yang menyinggung
7 Transparency International dan Carter Center 2007.
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terlibat dalam upaya pemberantasan pendanaan yang dilarang hukum di
dalam politik. Tantangan utama untuk memahami dan mencegah secara
efektif persoalan uang gelap di dalam politik saling berhubungan satu sama
lain.

soal keuangan politik. Pasal 5 dari Piagam Demokrasi Inter-Amerika (the
Inter-American Democratic Charter) yang ditandatangani pada 2001,
menyatakan bahwa partai politik memiliki peran krusial bagi demokrasi
dan oleh sebab itu masyarakat perlu memperhatikan ‘persoalan yang
berkaitan dengan kampanye pemilu berbiaya tinggi dan upaya pembentukan
sistem pendanaan yang seimbang dan transparan’, tetapi Piagam ini tidak
memberikan penjelasan praktis untuk mencapai tujuan tersebut.
Di banyak kasus, kerangka hukum di Amerika Latin mengandung begitu
banyak celah hukum atau justru terlalu kaku sehingga sulit untuk direformasi.
Lebih sering terjadi regulasi-regulasi yang ada tidak memberikan hasil yang
diidamkan karena buruknya konseptualisasi dan pemahaman mengenai
implikasi-implikasi dari regulasi itu sendiri. Contohnya, meskipun memiliki
regulasi pembatasan jumlah donasi, sebuah negara belum tentu berhasil
menghapus ketidaksetaraan keuangan politik yang dapat berasal dari
berbagai sumber. Dan jika regulasinya terlampau ketat, hal tersebut dapat
mendorong terjadinya pelanggaran.
Penyusupan keuangan yang dilarang hukum

Keuangan yang dilarang hukum, terutama yang berasal dari transaksi
jual-beli narkoba, merupakan persoalan besar di Amerika Latin: dana ini
bisa mempengaruhi stabilitas sistem politik yang ada termasuk jalannya
institusi politik itu sendiri. Organisasi kriminal memiliki pengaruh yang
sangat besar, terutama di jalur perdagangan narkoba yang melintas dari
wilayah Andean hingga Meksiko. Kasus paling ekstrim adalah Kolombia,
di mana absennya kerangka regulasi selama dua dekade telah menciptakan
celah bagi para kriminal untuk mengeruk keuntungan. Terlebih lagi, ketika
adanya dominasi negara oleh kelompok militer yang semakin mempersulit
upaya untuk mencegah masuknya donasi politik oleh organisasi-organisasi
kriminal tersebut, atau mencegah para politisi untuk membiayai organisasiorganisasi tersebut karena pengaruhnya yang kuat di daerah. Sejauh praktik
distribusi obat-obatan terlarang terjadi di negara-negara lain di Amerika
Latin, persoalan masuknya dana yang dilarang hukum dalam kehidupan
politik dan proses kepemiluan telah menjadi risiko yang tergeneralisasi.8
Ketiadaan lembaga pengawas dan penegak regulasi yang kuat

Di seluruh wilayah Amerika Latin, sangat jelas terlihat bahwa ada jarak yang
sangat jauh antara regulasi dengan implementasinya.9 Lemahnya penegakan
8

Garay Salamanca dan Salcedo Albaran 2012.

9 Konfirmasi ini berdasarkan informasi dari Global Integrity, sebuah organisasi yang membandingkan
regulasi-regulasi dan implementasinya, mengukur efektivitas regulasi tersebut, dan akses informasi
mengenai keuangan politik. Kedua variable dikalkulasi pada skala 0 sampai 100. Berdasarkan
laporan tahun 2011, di Kolombia eksistensi regulasi mendapat nilai 100 (sangat kuat), sementara
implementasinya 77 (moderat); di Meksiko, tingkat regulasi mendapat nilai 90, sementara implementasi
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Tetapi masalah utama terkait lemahnya penegakan hukum di Amerika Latin
dapat kita telusuri pada lemahnya kehendak politik untuk membicarakan
persoalan-persoalan keuangan politik, khususnya terkait persoalan dana
yang dilarang hukum yang beredar di kalangan elit politik. Oleh sebab
itu, di samping kekurangan sumber daya, kebanyakan lembaga pengawas
dan penegak regulasi di Amerika Latin juga kekurangan independensi dan
wewenang hukum untuk melakukan kerja mereka dengan baik: mereka
ditugasi mengawasi orang-orang yang memberikan mereka wewenang untuk
melakukan tugas tersebut. Akibatnya, hanya sedikit sanksi yang diberikan
kepada para pelanggar peraturan keuangan politik di Amerika Latin. Ketika
para pelanggar dapat melenggang bebas dari hukuman, mereka akan terus
merasa kebal hukum, dan pada gilirannya akan memberikan insentif bagi
orang lain untuk ikut-ikutan melakukan pelanggaran. Rasa kebal hukum ini
pada akhirnya akan merusak kredibilitas peraturan keuangan politik.

Sumber pendapatan partai politik dan kandidat
Pelarangan kontribusi

Negara-negara di Amerika Latin memiliki berbagai macam bentuk pelarangan
kontribusi politik, khususnya donasi politik kepada kandidat individual.
Salah satu bentuk pelarangan yang paling banyak digunakan adalah larangan
donasi asing kepada partai maupun kandidat (88 persen negara di Amerika
Latin melarang donasi asing kepada partai dan 77 persen kepada kandidat).
Amerika Latin memiliki sejarah panjang terkait intervensi pihak asing, dan
semua pelarangan terhadap donasi asing ini adalah sebuah upaya untuk
mencegah masuknya pengaruh asing di dalam kehidupan demokrasi mereka.
Banyak kasus di mana perusahaan atau pemerintah asing memberikan donasi
kepada partai atau kandidat politik di negara-negara Amerika Latin, mulai dari
Argentina di selatan sampai Meksiko di utara. Di Nikaragua ditemukan banyak
aliran dana asing yang diberikan untuk membiayai kegiatan politik.10 Mantan
hanya 44 (sangat lemah); dan di Venezuela, regulasi mendapat 36,5, sementara implementasi 4,5.
Untuk tahun 2010, Argentina mendapat nilai 100 untuk regulasi dan 77 untuk implementasi; di
Guatemala 80 dan 0; dan di Peru 74 dan 59. Untuk tahun 2009, di Brazil nilainya 53 dan 54; di Cile
77 dan 43; dan di Ekuador pada tahun 2008 70 dan 27. Terakhir, di Kosta Rika pada tahun 2007
nilainya 100 dan 52. Global Integrity 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
10

Grupo Civico Etica y Transparencia 2011.
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regulasi berakar pada langkanya institusi pengawasan dan penegak hukum
yang kuat. Jika lembaga pengawas tidak menciptakan suatu standar atau alur
pelaporan yang jelas, serta tidak menindaklanjuti laporan yang mereka terima,
maka lembaga tersebut sebetulnya tidak memahami wewenang mereka untuk
menerapkan regulasi kepada partai dan kandidat politik. Hingga level tertentu,
hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan tenaga ahli, sehingga
menyulitkan mereka untuk mendeteksi pelanggaran dengan cermat.

presiden Enrique Bolaños (2002-07) dan Arnoldo Alemán (1997-2002) diduga
menerima dana bantuan dari bank-bank Taiwan dalam aktivitas kampanye
mereka.11 Di Ekuador, mantan Presiden Lucio Gutiérrez dan pemimpin
partainya mengakui telah menerima 15.000 USD dari Taiwan dalam pemilu
tahun 2002.12
Di Venezuela, rezim pemerintahan saat ini (yang dituduh telah memberikan
keuangan politik kepada partai dan kandidat dari negara lain di Amerika
Latin) menuduh pihak oposisi telah menerima dana asing, terutama dari
kelompok-kelompok yang ingin mempromosikan demokrasi. Akibatnya,
pemerintah Venezuela menerapkan Undang-undang Kedaulatan Politik
dan Kemandirian Nasional (the Law of Defence of Political Sovereignty and
National Self-Determination),13 yang melarang organisasi dengan tujuan
politik (salah satunya partai politik) menerima donasi dari pihak asing.
Meskipun begitu, “bantuan dana demokrasi” dari pihak asing masih diperbolehkan.
Salah satu bentuk donasi asing yang masih diperbolehkan adalah dana untuk bantuan
teknis yang diterima organisasi dalam negeri sebagai bentuk kerja sama – melalui
berbagai institusi seperti yayasan partai Jerman, International Republican Institute,
National Democratic Institute for International Affairs, dan International IDEA –
yang mengabdikan diri untuk membantu partai politik atau sistem kepartaian.
Banyak negara di Amerika Latin juga melarang donasi politik dari perusahaanperusahaan yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah. Donasi dari
perusahaan yang memiliki kontrak dengan pemerintah dilarang kepada partai di
67 persen negara dan dilarang kepada kandidat di 72 persen negara. Pelarangan ini
dimaksudkan sebagai upaya mencegah terjadinya konflik kepentingan, menjamin
imparsialitas, menghindari korupsi, dan mempertahankan netralitas pemerintah.
Meski demikian, tetap terjadi relasi ilegal antara perusahaan-perusahaan
pemerintah dengan keuangan politik; perusahaan-perusahaan yang berusaha
membangun relasi dengan politik pada umumnya memiliki kepentingan terhadap
hasil pemilu.14 Tantangan dalam menentukan sebuah organisasi atau individual
sebagai “donatur ilegal” adalah kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan.
Pada praktiknya, banyak terjadi pelanggaran terhadap pelarangan semacam ini.
Salah satu contohnya terjadi di Brazil tahun 2011, media melaporkan 4,6 juta real
Brazil (BRL) (I$2,5 juta) donasi dari perusahaan konstruksi Andrade Gutiérrez
(perusahaan terbesar ketiga yang memiliki kontrak kerja dengan pemerintah,
dengan nilai kontrak mencapai 393,2 juta [I$209,9 juta])15 kepada Partai Pekerja
11

Regalado Florido 2005.

12 El Universo 2005.
13

Hurtado 2010.

14

Evertsson 2010.

15 Di dalam buku ini, Dolar Internasional (I$) ditulis bersama dengan jumlah uang dalam mata uang
negara masing-masing. Dolar Internasional adalah mata uang hipotetis yang menghitung daya beli
masyarakat sehingga cocok digunakan sebagai pembanding antar negara. Untuk negara-negara yang
daya beli masyarakatnya berbeda secara signifikan dengan Amerika Serikat (yang menjadi dasar
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Banyak negara di Amerika Latin juga melarang donasi dari sumber anonim:
72 persen negara melarang kepada partai dan 70 persen kepada kandidat.
Pelarangan ini diterapkan atas dasar masyarakat perlu tahu konflik
kepentingan dan asal-usul sumber dana yang digunakan oleh partai dan
kandidat politik, juga apakah dana tersebut hukum atau tidak. Tanpa
pelarangan terhadap donasi anonim, akan lebih mudah bagi dana yang
dilarang hukum untuk masuk ke dalam sistem politik, juga membuka
peluang terjadinya praktik money laundering (cuci uang). Cile memiliki
mekanisme unik yang dinamakan ‘reserved contribution’, yang mewajibkan
setiap donasi anonim dari perusahaan kepada partai harus disalurkan melalui
Dinas Pemilu Cile (Cilean Electoral Service), di mana nanti lembaga ini yang
akan menyalurkan donasi tersebut kepada partai tanpa mengungkapkan jati
diri sang pemberi dana.17 Melalui mekanisme ini, di mana Dinas Pemilu
Cile secara de facto menjadi perantara antara donatur dan penerima donasi,
kontribusi dapat dimonitor dan potensi tindak korupsi dapat dicegah –
sambil tetap menjaga kerahasiaan para donatur.
Gambar 5.1 Persentase negara-negara di Amerika Latin yang melarang
donasi anonim kepada partai dan kandidat politik

n Partai Politik n Kandidat
Sumber: International IDEA. Grafik ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014.
Data terus diperbaharui pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat http://
www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=292&region=19

pembanding), nilai tukar I$ mungkin dapat berbeda dengan nilai tukar nominal. Tidak akan ada
pembandingan bagi Dolar AS (karena nilainya sama dengan I$), mata uang tidak dikenal, dan mata
uang sekunder seperti Euro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab Tambahan V.
16

Terra 2012.

17

SERVEL 2010.5
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(Partido dos Trabalhadores).16

Sumber pendapatan pribadi
Iuran anggota

Negara-negara di Amerika Latin umumnya memiliki peta partai politik yang
terpecah-belah, dan kebanyakan partai politik di wilayah ini baru muncul
selama atau setelah gelombang transisi demokrasi di periode 1990-an.
Oleh sebab itu sangat sulit menemukan partai politik di Amerika Latin
yang memiliki kultur organisasi dan basis massa semapan partai-partai
politik di Eropa, di mana kebanyakan sangat bergantung pada kesetiaan dan
iuran anggota. Peran iuran anggota menjadi semakin tidak signifikan bagi
pemasukan dana partai politik di seluruh dunia; sedangkan donasi privat/
korporasi dan dana publik semakin dominan. Tren global ini juga dapat kita
lihat terjadi dalam konteks Amerika Latin, di mana partai politik dalam
beberapa aspek lebih mirip dengan yang ada di Amerika Serikat daripada di
Eropa.
Partai yang tersentralisasi juga mengalami penurunan dan digantikan oleh
partai-partai yang memiliki struktur organisasi longgar dan beroperasi secara
informal. Kecenderungan ini semakin mempersulit partai untuk menarik
iuran rutin dari para anggotanya, di mana biasanya iuran partai harus
berdasarkan keanggotaan resmi.18
Partai Frente Amplio di Uruguay mewajibkan pembayaran iuran sebelum
seorang anggota dapat berpartisipasi dalam pemilu internal untuk pemilihan
ketua partai.19 Negara Brazil melarang segala bentuk iuran wajib; putusan
pengadilan menyatakan iuran partai dapat membebani anggota secara
finansial, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor publik.20
Kurangnya pemasukan dana dari anggota partai juga dapat dilihat sebagai
akibat dari berkurangnya identifikasi partai. Kecenderungan ini berhubungan
erat dengan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai, sebagaimana
tergambar dari berbagai hasil survei dan penelitian.21 Penyebab lain adalah
kegagalan partai dalam memotivasi anggota-anggota mereka.22
Memang banyak yang berpendapat bahwa nilai sesungguhnya dari iuran
anggota tidak terletak pada jumlah uang yang diberikan, tetapi pada rasa
kepemilikan dari para anggota. Jika para anggota membayar iuran partai dari
kantung pribadi, mereka akan menuntut terciptanya akuntabilitas dalam
kepengurusan partai. Pada gilirannya partai akan menerapkan kebijakan
untuk meningkatkan transparansi dan insentif untuk para anggota melalui
18

Freidenberg dan Levitsky 2007.

19

Chasquetti 2011, h. 517.

20

Meyer Dos Santos 2005.

21

Rodriguez-Raga dan Seligson 2012, h. 157.

22

Donoso, Ramos dan Riquelme 1999, h. 336.

146 International IDEA

Donasi kecil, penjualan, dan kontribusi berupa barang

Donasi dalam jumlah kecil merupakan salah satu bentuk donasi politik yang
dianjurkan dalam partai politik, karena donasi-donasi kecil dapat mencegah
dominasi donatur besar dalam mempengaruhi partai atau kandidat. Untuk
menghindari dominasi kepentingan semacam itu, perlu diterapkan batas
atas jumlah donasi; 83 persen negara di Amerika Latin membatasi jumlah
donasi yang dapat diberikan seorang donor kepada partai dalam satu periode
tertentu (tidak spesifik hanya untuk periode pemilu). Tetapi hanya 50 persen
negara yang membatasi jumlah donasi kepada kandidat.
Tipe pemasukan kecil lain dapat berasal dari hasil penjualan berbagai
barang dan material, misalnya terbitan yang berkaitan dengan kampanye.
Cara inovatif lain untuk meningkatkan partisipasi rakyat miskin dalam
menambah pemasukan partai adalah dengan menerima sumbangan berupa
barang, misalnya bahan makanan dari para petani atau karya seni dari para
seniman. Presiden Bolivia Evo Morales menerima donasi berupa tanaman
coca dan chuño (kentang-beku kering) dari para petani dan organisasi
akar-rumput dalam masa kampanye pemilu 2009.25 Para kandidat pemilu
presiden Kolombia tahun 2002 – Álvaro Uribe, Horacio Serpa, dan Noemí
Sanín – menjual berbagai produk dengan slogan kampanye masing-masing
untuk mendapatkan sejumlah kecil dana kampanye. Salah satu pemilik toko
yang menjual pernak-pernik kampanye Uribe berhasil mendapatkan 300 juta
peso Kolombia (I$218.000) dalam waktu dua bulan saja.26
Agak sulit mengukur signifikansi dampak donasi kecil dalam proses
pemilu secara umum maupun kepada aktivitas kampanye partai atau
kandidat tertentu. Tetapi karena hampir semua partai politik di Amerika
Latin menggunakan berbagai cara kreatif untuk mendapatkan pemasukanpemasukan kecil, khususnya selama periode pemilu, efek yang ditimbulkan
terhadap proses pemilu tentu tidak bisa disepelekan.
Donasi besar

Meskipun beberapa negara di Amerika Latin berupaya membatasi jumlah
donasi untuk menghindari pengaruh pihak-pihak tertentu di dalam politik,
hanya ada lima negara yang menetapkan batas atas bagi donasi kepada partai,
yakni Brazil, Cile, Colombia, Ekuador, dan Paraguay. Patut dicatat bahwa
23 Kompensasi positif dapat berupa undangan debat untuk semua isu, undangan sesi rapat yang
diselenggarakan deputi, partisipasi di pemilu internal, dsb.
24

Donoso, Ramos dan Riquelme 1999, h. 340.

25

La Razon 2009.

26

Menendez 2002.
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kompensasi positif,23 selain itu mereka juga harus memiliki infrastruktur
yang memadai untuk mengelola donasi politik.24

bagi para politisi, donasi dalam jumlah besar merepresentasikan skala efisiensi
yang besar, karena untuk mendapatkan donasi politik dalam jumlah besar
justru membutuhkan upaya yang lebih kecil daripada donasi-donasi kecil.
Sisi buruknya, tentu saja, adalah donatur besar memiliki kendali politik yang
sangat kuat, terutama jika partai/politisi terlalu bergantung pada donasi sang
donatur.
Donatur besar seringkali memberikan donasi ke beberapa kelompok politik.
Di Cile, bisnis keluarga Luksics, Mattes, dan Saiehs menyumbangkan donasi
kepada hampir semua partai kecuali Partido Comunista. Banyak pihak
menganggap strategi ini sebagai sebuah bentuk diversifikasi (supaya mereka
dapat menaruh kepentingan siapapun yang menang pemilu) atau juga benarbenar murni sebagai filantropi
demokrasi.27 Pada banyak kasus,
pihak bisnis enggan menyatakan
Seringkali dikatakan bahwa masalah
dalam donasi besar bukanlah pada
secara terbuka preferensi politik
jumlah yang besar melainkan pada
mereka. Di dalam sebuah survei,
kurangnya transparansi yang ada di
sekitarnya. Oleh karena itu upaya yang
54 persen dari 151 pengusaha
perlu dilakukan di masa yang akan
menyatakan lebih senang memberi
datang untuk mengontrolnya adalah
dengan fokus membuat sumbangan
donasi berupa barang daripada
tersebut transparan dan informasinya
uang karena lebih sulit dilacak dan
dapat diakses oleh publik.
diidentifikasi asal-usulnya.28 Hanya
56 persen pengusaha yang mencatat
donasi politik dalam pembukuan keuangan mereka, sehingga sulit untuk
membandingkan informasi donasi dari pihak donor dengan pihak penerima.
Banyak organisasi kelompok sipil di Amerika Latin menaruh perhatian besar
terhadap persoalan ini. Sebuah organisasi non-pemerintah di Panama, ketika
mendiskusikan donasi politik dari donatur narapidana David Murcia,29
menyatakan bahwa: ‘Kebebasan dan demokrasi memiliki ongkos; pilihannya
ada dua: kita, masyarakat yang membayar ongkos tersebut, atau orang-orang
seperti Murcia. Jika kita yang membayar, kita akan merdeka dan menjadi
tuan rumah bagi kebebasan dan demokrasi. Tetapi jika orang-orang seperti
Murcia yang membayar ongkos tersebut, maka merekalah yang akan menjadi
tuan rumah bagi kebebasan dan demokrasi di negeri ini.’30
Tidak seperti donasi kecil, yang kerap dipandang sebagai sumber pendanaan
yang lebih baik secara politis namun membutuhkan usaha lebih besar untuk
mendapatkannya, donasi besar dipandang memiliki legitimasi yang lemah
dan lebih bernuansa pragmatisme politik. Banyak pihak berpendapat bahwa
27 La Segunda 2012.
28 Transparencia Colombia 2012.
29 
Seorang pengusaha Kolombia yang dihukum atas pencucian uang di Amerika Serikat, yang
mendonasikan uang kepada sejumlah kandidat presiden di Panama.
30

Brown Arauz 2010, h. 41.
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Dana dari pemimpin partai

Ada semacam tradisi personal dalam politik di Amerika Latin, dan pemimpin
caudillo (militer) yang kuat dan populis telah menjadi figur sentral dalam
sejarah Amerika Latin. Meski ada banyak miliuner yang berpartisipasi dalam
politik, baik lokal maupun nasional, ada sedikit partai yang bergantung
secara finansial kepada pemimpin tertinggi mereka. Dua contoh paling
kentara ada di Meksiko dan Kolombia. Di Meksiko, mantan Wakil-Presiden
Vicente Fox disebut sebagai ‘aset finansial’ oleh para anggota partai Acciõn
Nacional.31 Di Kolombia, hampir semua dari jumlah 1,76 miliar COP
(I$1,28 juta) yang dikumpulkan oleh partai Colombia Democrática pada
2006 merupakan pinjaman yang djaminkan kepada kekayaan pribadi
kandidat dan pemimpin partai Mario Uribe dan José Gonzalo Gutiérrez.32
Meskipun demikian, pengaruh pemimpin partai terhadap politik lebih sering
disebabkan oleh karisma dan bakat politik sang pemimpin sendiri, bukan
sekedar kekayaannya saja.
Kekayaan pribadi kandidat

Donasi personal dari kandidat
berbeda dengan kemampuan
sang kandidat untuk melakukan
fundraising (pengumpulan dana),
yang kerap menjadi penentu
kemenangan di dalam pemilu.
Bagian ini akan membahas
penggunaan kekayaan pribadi
kandidat politik di dalam aktivitas kampanye pemilu. Meski pada umumnya
pemimpin partai hanya memiliki peran kecil dalam pendanaan partai, banyak
kandidat personal di setiap level pemilu (khususnya pemilu daerah) yang
membiayai sendiri biaya kampanye mereka.33 Praktik semacam ini semakin
menegaskan sifat personal serta lemahnya institusionalisasi partai politik di
Amerika Latin. Ketika kandidat membiayai sendiri aktivitas kampanye mereka,
semua keputusan dan pengaruh partai menjadi tidak berpengaruh, bahkan
ketika sang kandidat memenangi pemilu dan menduduki jabatan publik.
Ketika kandidat membiayai sendiri
aktivitas kampanye mereka semua
keputusan dan pengaruh partai
menjadi tidak berpengaruh bahkan
ketika kandidat tersebut menang
dalam pemilu dan menduduki jabatan
publik.

31 Ia dipanggil seperti ini oleh German Martinez Cazares (presiden Komite Eksekutif Nasional Partido
Accion Nacional, PAN, pada 2008).
32

Semana 2006.

33 Fakta bahwa sebagian besar negara Amerika Latin menggunakan sistem representasi proporsional,
yang kurang menekankan aspek kepemiluan pada kandidat individual, tidak berpengaruh banyak
pada bagaimana keuangan politik didapatkan.
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persoalan terkait donasi besar bukan terletak pada jumlahnya, tetapi pada
lemahnya transparansi yang kerap melingkupinya. Upaya mengendalikan
donasi berjumlah besar, oleh sebab itu, harus fokus meningkatkan
transparansi dan membuka informasi terkait donasi tersebut kepada publik.

Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan seorang kandidat untuk
aktivitas politik merupakan persoalan yang tidak pernah selesai di Amerika
Latin. Contoh ketergantungan berlebihan terhadap kekayaan pribadi
kandidat adalah pemilu di Argentina. Selama masa pemilu daerah tahun
2009, kandidat dari partai Unión-Propouesta Republicana (PRO), Francisco
Narváez, mengatakan, ‘kampanye politik (yang saya lakukan) menghabiskan
banyak uang, dan semuanya berasal dari kekayaan saya pribadi’.34 Negaranegara seperti Kolombia membebaskan para kandidat – kecuali pada
kampanye pemilu presiden – dari pembatasan donasi, meskipun mereka
diharapkan mematuhi batas atas belanja keperluan berbagai jenis kampanye.
Di Kolombia, dua-pertiga dari 362 miliar COP (I$262,6 juta) total belanja
kampanye pada pemilu daerah 2011 berasal dari kekayaan pribadi para
kandidat dan keluarganya.35 Di Kosta Rika, petinggi dan kandidat utama
dari Partido Movimiento Libertario (Partai Pergerakan Kemerdekaan), Otto
Guevara, menyerahkan semua kekayaan pribadi kepada partai, bahkan
sampai menggadaikan rumahnya sendiri untuk biaya kampanye.36 Hal
ini menunjukkan keuntungan finansial yang bisa seorang politisi raih dari
memenangi kursi jabatan publik, sehingga mereka rela menghabiskan banyak
uang dan mengambil risiko jatuh miskin jika seandainya kalah. Pada kasus
di atas, tidak ada batas pembeda yang jelas antara kontribusi dari petinggi
partai dan kandidat, karena Guevara adalah keduanya. Sebuah contoh
kasus dari Cile menunjukkan pentingnya kontribusi politik dari kandidat.
Antara periode kampanye tahun 2005-06 dan 2009-10, kontribusi keuangan
politik dari kandidat meningkat dari 3,4 persen menjadi 9 persen dari total
keseluruhan pendanaan kampanye, sementara kontribusi dari pihak privat
hanya meningkat dari 50 persen menjadi 59 persen, dan dana subsidi dari
pemerintah hanya naik dari 13,6 persen menjadi 16 persen.37
Selain lemahnya kemampuan partai politik untuk menyediakan sokongan
dana bagi kandidatnya, ada persoalan lain mengenai ketidakmungkinan
menuntut akuntabilitas penuh mengenai keuangan politik dari kekayaan
pribadi kandidat. Umumnya kandidat membangun modal politik mereka
melalui kedekatannya dengan para pemilih, sesuatu yang sulit diganggu
gugat oleh partai. Hal ini membuat prospek pemilu sangat bergantung
oleh kapasitas finansial para kandidat, sehingga pada gilirannya membuat
kompetisi politik menjadi semakin elitis dan oligarkis. Ini bukan saja
menjadi persoalan bagi isu kesetaraan politik, tetapi juga bagi isu representasi
kelompok-kelompok marjinal dalam politik, misalnya kaum perempuan,
yang kerap tidak memiliki akses pendanaan yang besar untuk terjun ke
politik.
34

Bossi 2009.

35 Transparencia Colombia 2012.
36

Quiros Gallegos 2012.

37

Agostini 2012, h. 3.
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Dana dari gaji anggota partai yang memegang jabatan publik

Beberapa negara di Amerika Latin melarang partai menerima sumbangan
gaji dari anggota yang bekerja sebagai pegawai negeri. Di Brazil, misalnya,
Resolusi Pengadilan Tinggi Pemilu (Superior Election Tribunal Resolution)
No. 22 025 menyatakan sumbangan gaji dari anggota yang bekerja sebagai
pegawai negeri adalah sumbangan ilegal dan inkonstitusional.39
Uang yang dilarang hukum

Infiltrasi uang yang dilarang hukum (hasil transaksi tindak kriminal, seperti
penjualan narkoba) ke dalam sistem politik dan pemilu menjadi tantangan
serius bagi negara-negara demokrasi di Amerika Latin. Melalui penerimaan
dana yang dilarang hukum oleh partai atau kandidat, sang pendonor telah
menjalin sebuah relasi “kreditur” dengan mereka. Dengan kata lain, partai
atau kandidat telah “dimiliki” oleh sang pelaku tindak kriminal. Sang
pendonor, misalnya, dapat memaksa partai untuk mencalonkan kandidat
yang mampu menuruti permintaan-permintaan mereka.
Jumlah uang yang dilarang hukum yang masuk ke dalam politik di Amerika
Latin telah mencapai proporsi yang signifikan jika dilihat dari tingkat PDB
per tahun, khususnya di Meksiko dan Kolombia. Di Meksiko, sebesar 77
persen dari total PDB sektor formal dilaporkan telah disusupi oleh transaksi
bisnis ilegal; di Guatemala bahkan angkanya lebih besar, yakni 82 persen.40
Di Meksiko, tindak pencucian uang telah mencapai 10 miliar USD hingga
12 billion USD per tahun, dan tindakan cuci uang hanya ilegal di tiga daerah
di negara tersebut.41 Para aktor kriminal sindikat narkotika di Meksiko kerap
38

El Dia de Santa Cruz de Bolivia 2010.

39

Meyer Dos Santos 2005.

40

Martinez 2012.

41

Rivera 2012.
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Salah satu bentuk pemasukan finansial bagi partai adalah iuran, entah
dalam bentuk iuran wajib bagi anggota atau berupa potongan gaji dari
anggota yang menjabat jabatan publik. Meski beberapa negara di Amerika
Latin melarang pendanaan bentuk ini, ada partai-partai di segelintir negara
yang masih menerapkannya. Di Argentina, Partai Persatuan Rakyat Radikal
(Radical Civic Union Party) secara rutin mempublikasi pemasukan finansial
partai secara publik di website partai. Data dari tahun 2008 hingga 2012
menunjukkan bahwa potongan gaji anggota yang menjabat jabatan publik
menyumbang sekitar 40 persen dari total pendapatan partai, sementara iuran
rutin dari anggota reguler hanya menyumbang 20 persen. Gustavo Torrico,
anggota parlemen di Bolivia, mengatakan bahwa sumbangan gaji kepada
partai tergantung dari jumlah gaji per bulan, dari dua pemilu terakhir
anggota parlemen menyumbang 40 persen dari dua gaji terakhir yang mereka
terima untuk didonasikan kepada partai politik sebelum pemilu di mulai.38

terkenal dengan upaya untuk masuk dan mempengaruhi pemerintah daerah
melalui suap dan ikut berkontribusi terhadap dana kampanye.
Di Kolombia, bisnis distribusi kokain pada tahun 2008 diperkirakan
menyumbang sekitar 13,6 miliar COP (I$9,87 juta), setara dengan 2,3
persen PDB negara.42 Kolombia telah beberapa kali mengalami skandal
nasional yang melibatkan hubungan antara politisi dengan kelompok militer
yang didapati menerima uang dari transaksi narkotika.43 Bos kartel narkoba
terkenal, Pablo Escobar, membuat partai politiknya sendiri untuk dapat
masuk ke dalam arena politik.44 Meski beberapa pengamat menyatakan
Kolombia sebagai contoh sukses pemberantasan uang yang dilarang hukum
hasil transaksi narkoba di dalam politik karena sanksi tegas dan reformasi
yang efektif, negara ini menerima banyak kritik atas kurangnya tindakan
nyata.45
Persoalan ini semakin dipertajam oleh lemahnya investigasi yang dilakukan
pemerintah atas skandal uang yang dilarang hukum di dalam politik, dan
seringkali politisi yang terbukti menerima dana tersebut lolos dari hukuman.
Di Argentina pernah terjadi beberapa skandal yang melibatkan sejumlah
politisi, kesemuanya diinvestigasi, namun tidak ada satu pun yang menerima
hukuman. Pada kasus Kartel Obat, Dewan Pemilu Nasional meminta
hakim untuk menunda putusan hukuman bagi para tersangka.46 Penundaan
semacam ini bukan kasus khusus. Pada kenyataannya memang pengadian
Argentina rata-rata menunda hingga 14 tahun untuk menjatuhkan hukuman
bagi para politisi.47
Lembaga pengelola pemilu di negara-negara Amerika Latin umumnya hanya
memiliki peran sekunder dalam menginvestigasi kasus-kasus semacam ini.
Kebanyakan memang ditangani oleh jaksa atau penuntut umum. Oleh sebab
itu banyak pihak menyarankan koordinasi yang lebih intens antara lembaga
pengelola pemilu dengan lembaga kejaksaan sebagai solusi untuk menangkal
42

Mejia dan Rico 2011, h. 16.

43 Di Kolombia sejak 2006, 133 anggota Kongres pernah terlibat dengan kelompok paramiliter; dari
133 orang ini, 71 di antaranya pernah diperiksa, 50 orang ditahan, 42 orang mengundurkan diri
dari Kongres, 18 disidangkan, 13 diputus bersalah, dan 7 dituntut. (Corporacion Colectivo de
Abogados 2009, h. 14). Sejak 2009, banyak politisi lain dituduh dan dituntut atas praktik parapolitik
(Corporacion Arco Iris 2011).
44

Kupferschmidt 2009, h. 16–17.

45 
Sebagian dari ‘kesuksesan’ Kolombia adalah berkat empat pilar Konvensi Palermo untuk
Pemberantasan Kejahatan Terorganisir (Palermo Convention against Organized Crime) (Mendevil
2011): (1) penuntutan, (2) pencegahan di masyarakat, (3) pencegahan korupsi politik tingkat-tinggi
dan (4) penyitaan properti di sektor privat melalui pengadilan sipil. Beberapa pihak lain agak skeptis
untuk menyebut yang terjadi di Kolombia sebagai kesuksesan karena, meskipun ada banyak putusan
dan sanksi dijatuhkan dibandingkan di negara lain, relasi antara politik dan kriminalitas masih eksis
(Garay Salamanca dan Salcedo Albaran 2012). Sementara itu di Meksiko, selama pemerintahan
Calderon, kebijakan dibuat untuk fokus pada aspek penuntutan (Mendevil 2011).
46

Geuna 2010.

47 Diario Hoy 2009.
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Permasalahan uang yang dilarang hukum di dalam politik selalu berpangkal
pada kuatnya bisnis organisasi-organisasi kriminal. Oleh sebab itu persoalan
ini tidak bisa dipisahkan dari isu yang lebih luas terkait jaringan kriminal
beserta aktivitasnya.
Pembatasan kontribusi

Sejumlah negara di Amerika Latin – Argentina, Bolivia, Ekuador, Guatemala,
Peru, dan Uruguay – membatasi jumlah donasi yang dapat diterima partai
politik di luar periode kampanye. Sementara itu, 61 persen negara menetapkan
batas donasi kepada partai politik (dan 50 persen membatasi donasi kepada
kandidat) selama periode kampanye. Pembatasan ini bertujuan untuk
membatasi pengaruh politik donor-donor tertentu agar partisipasi politik
masyarakat tetap setara dan egaliter. Penerapan dan penegakan regulasi
pembatasan ini sangat sulit karena banyak donasi berupa barang yang tidak
tercatat di pembukuan.
Regulasi pembatasan donasi kerap dilanggar di seluruh negara di Amerika
Latin; banyak orang mengatakan regulasi ini hanya akan membuat para
akuntan menjadi “kreatif” untuk mencari celah hukum untuk dilanggar.51
Di Meksiko, ada sebuah organisasi sipil melakukan kegiatan pengumpulan
dana yang melebihi batas atas jumlah donasi yang ditentukan, kemudian
menggunakan uang tersebut untuk membuat iklan kampanye yang
mendukung Vicente Fox;52 dalam kasus ini, pengadilan akhirnya menjatuhkan
sanksi bagi kandidat.53

48

Martinez 2012.

49 Konvensi PBB untuk Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional (The United Nations
Convention against Transnational Organized Crime), yang diadopsi oleh Resolusi Dewan Umum
55/25 pada 15 November 2000, adalah sebuah instrumen internasional untuk melawan kejahatan
terorganisir transnasional dan ditandatangani di Palermo, Italia, pada Desember 2000. Financial
Action Task Force (FATF) adalah sebuah lembaga antar-pemerintah yang dibentuk pada 1989.
Tujuannya adalah untuk menentukan standar implementasi undang-undang yang efektif untuk
memberantas pencucian uang, pendanaan oleh teroris, dan berbagai ancaman integritas lain terhadap
sistem keuangan internasional.
50

Cardoso 2012.

51

Rodriguez 2009, h. 14.

52

Peschard 2006.

53

Casas and Zovatto 2011, h. 45–6.
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masuknya uang yang dilarang hukum ke dalam sistem politik.48 Banyak
pakar juga merekomendasikan untuk mengimplementasikan empat pilar
Konvensi Palermo dan rekomendasi kebijakan dari Financial Action Task
Force49 mengenai Tindak Pencucian Uang.50

Pendanaan publik
Pendanaan publik langsung

Salah satu cara untuk menghindari pengaruh buruk donatur-donatur besar
adalah dengan memberikan dana publik atau subsidi kepada partai/kandidat
politik. Secara umum, pemberian dana publik di 88 persen negara di
Amerika Latin tampaknya membawa dampak positif bagi kompetisi politik
yang lebih egaliter dan setara. Dana publik juga memperkuat kelembagaan
politik dan partisipasi politisi perempuan, karena umumnya dana publik
akan diberikan secara merata tanpa memperhatikan jenis kelamin kandidat.
Namun regulasi ini tampaknya tidak berhasil mengurangi praktik korupsi di
kalangan negara-negara Amerika Latin.54
Fakta bahwa ada 88 persen negara yang menerapkan kebijakan pemberian
dana publik menunjukkan pentingnya dana tersebut bagi keuangan partai,
meskipun tingkat kepentingannya masih harus didiskusikan lebih jauh. Di
Amerika Latin, negara pertama yang memberikan dana publik bagi aktor
politik adalah Uruguay (1928). Kemudian diikuti oleh Kosta Rika (1949),
Argentina (dana tidak langsung pada 1957, dana langsung pada 1961), dan
Peru (tidak langsung pada 1966, dana langsung pada 2003). Nikaragua
menerapkan pada 1974 dan Meksiko pada 1977. Gelombang demokratisasi
membuat banyak negara lain akhirnya ikut memberikan dana publik:
Ekuador pada 1978, Honduras pada 1981, El Savador pada 1983, Kolombia
dan Guatemala pada 1985, Paraguay pada 1990, Brazil pada 1995, dan
Panama dan Republik Dominika pada 1997. Sedangkan Venezuela dan
Bolivia masing-masing menerapkan pemberian dana publik pada 1973 dan
1997, tetapi kemudian menghapuskan kebijakan tersebut pada 1999 untuk
Venezuela dan 2008 untuk Bolivia.55
Meskipun dana publik termasuk salah satu sumber pendanaan penting bagi
partai, di sisi lain dana publik juga dapat membuat partai menjadi terlalu
bergantung pada negara. Berbeda dengan aktivitas pengumpulan dana di
tengah-tengah masyarakat yang dapat membuat partai tetap terhubung
dengan konstituen mereka. Meskipun hanya ada sedikit data komparatif jika
terkait pendanaan privat di Amerika Latin, banyak bukti-bukti menunjukkan
semakin pentingnya peran dana publik bagi partai dan kandidat sebagaimana
tergambar dari proporsi pemasukan dana di dalam laporan keuangan mereka.

54

Bertoa et al. 2013.

55

Ohman 2011, h. 7.
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Negara

Tahun/pemilu

Tingkat ketergantungan terhadap dana publik

Argentina

2003 (presidensial)

44

2007 (presidensial)

36

2009 (legislatif)

23

2010 (presidensial)

60

Cile

n/a

16-20

Colombia

2006 (presidensial)

89

Kosta Rika

2010 (presidensial)

33

Republik Dominika

2000

58

Guatemala

2011 (presidensial)

1256

Honduras

1997

10

Meksiko

2012 (presidensial)

95

Nikaragua

2006 (presidensial)

51

Panama

1999

30

Uruguay

2009 (presidensial

80

Sumber: Bértoa, Molenaar, Piccio, dan Rashkova 201456

Tabel 5.1. menunjukkan bahwa ketergantungan partai-partai politik di
Amerika Latin berbeda-beda di tiap negara, dari sangat rendah di Honduras
hingga sangat ketergantungan seperti di Kolombia dan Meksiko.
Meskipun pendanaan publik sangat penting untuk menjaga kesetaraan akses
politik dan penguatan kelembagaan, pemerintah pada umumnya menghadapi
pilihan dilematis antara memberikan dana publik secara merata kepada
peserta pemilu atau hanya memberikannya kepada peserta yang didukung
oleh para pemilih. Partai-partai besar berpendapat bahwa distribusi dana
publik sebaiknya diberikan berdasarkan performa partai/kandidat di pemilu,
sedangkan partai-partai kecil percaya bahwa distribusi merata merupakan
pendekatan paling ideal.
Salah satu contoh baik mengenai distribusi dana publik secara merata terjadi
di Kolombia, di mana penerapan pemberian dana publik di tahun 2006
mensyaratkan semua kandidat peserta pemilu untuk diberikan subsidi dana
kampanye dengan jumlah yang sama, sehingga performa politik di pemilu
lebih banyak tergantung pada kemampuan dan kreativitas para kandidat
56 Laporan Accion Ciudadana mengungkapkan bahwa dana publik hanya mencakup 2,4 persen dari
total pendapatan kampanye (Accion Ciudadana 2012, h. 78).
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Tabel 5.1. Ketergantungan partai terhadap dana publik di Amerika
Latin, berdasarkan negara

daripada jumlah uang yang diberikan.57 Regulasi ini, berbarengan dengan
penetapan batas atas pengeluaran dan donasi privat, secara signifikan
membuat arena pertarungan politik menjadi lebih setara.
Namun di Kosta Rika, partai-partai politik mengalami ketidakpastian dana
publik yang diberikan melalui surat hutang pemerintah. Hal ini menyebabkan
sejumlah partai berupaya mendapatkan jaminan hutang dari bank yang
didasarkan jumlah dukungan masyarakat, di mana berarti partai-partai
dengan jumlah dukungan yang kecil menerima dana yang kecil pula. Namun,
ada sejumlah partai yang nekat mengambil risiko mengambil pinjaman bank
dalam jumlah besar, dengan asumsi bahwa mereka akan mendapat suara
pemilih yang lebih besar dari hasil survei sehingga diperbolehkan menerima
surat hutang pemerintah dalam jumlah besar, yang nantinya akan digunakan
untuk membayar pinjaman ke bank.58
Waktu pemberian dana publik juga menjadi tantangan sendiri bagi
pemerintah, karena momentum pemberian dana akan berpengaruh besar
terhadap hasil akhir pemilu. Di Kolombia, distribusi dana berdasarkan
jumlah suara menyebabkan pemerintah hanya memberikan dana publik
jauh setelah pemilu dilaksanakan, sehingga merugikan partai-partai kecil
yang tidak punya uang untuk kampanye. Di Kosta Rika, banyak partai
mengeluhkan kurangnya sosialisasi pemerintah yang menyebabkan mereka
menyerahkan laporan keuangan yang tidak sesuai standar, sehingga mereka
tidak bisa mendapatkan dana publik yang disediakan.59
Ada juga beberapa contoh kasus mengenai penyalahgunaan dana publik,
kurangnya anggaran pemerintah untuk menyediakan dana publik, atau dana
publik yang tidak dicairkan karena kemalasan pemerintah. Di Peru, meski
ada regulasi yang membuat partai politik berhak menerima dana publik, pada
praktiknya partai-partai tersebut tidak pernah menerima dana bantuan apa pun
karena pencarikan dana tersebut sangat bergantung pada keputusan pemerintah
eksekutif. Pemerintah sendiri menganggap pemberian dana publik kepada partai
memakan biaya yang sangat besar, karena tingkat kepercayaan publik kepada
partai sangat rendah. Beberapa petinggi partai juga merasa enggan menerima dana
publik tersebut karena takut akan adanya tekanan internal partai. Rendahnya
tingkat kepatuhan terhadap regulasi ini memaksa OAS untuk mengeluarkan
rekomendasi untuk ‘meregularisasi pemberian dana publik, memastikan
penyaluran dana publik dengan alasan pendanaan tersebut akan menjamin
57 Pada pemilu tahun 2002, ketika sistem masih menggunakan reimbursement pasca pemilu berdasarkan
jumlah suara yang didapat, kandidat yang menang (Alvaro Uribe) menerima 55 persen dana
publik, peringkat kedua mendapat 33 persen, dan dua kandidat lain 6 persen. Pada 2006, dengan
diterapkannya reimbursement sebelum pemilu, situasinya berubah secara signifikan, di mana semua
kandidat mendapat 33 persen dana publik. Pada tahap pertama pemilu 2010, kandidat yang menang
mendapat 24 persen dana publik, sedangkan kandidat lain masing-masing mendapat 20 persen, 15
persen, 14 persen, 14 persen, dan 13 persen.
58

OAS 2011, h. 145; Vizcaino 2010.

59

Siu dan Quiros 2012.
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Beberapa negara memberikan dana publik yang unik. Semua partai di Cile,
misalnya, berhak menerima dana publik, dan beberapa di antaranya menerima
dana ganti rugi atas perlakuan tidak adil yang dilakukan pemerintah selama
rejim otoriter berkuasa. Ganti rugi yang diberikan kepada Partido Comunista
(Partai Komunis) dalam bentuk uang maupun barang pada 2008 dan 2010
mencapai angka 10 juta USD.61
Dana publik dan kesetaraan gender

Kesetaraan gender dalam politik di Amerika Latin masih menjadi tujuan
yang sulit di capai. Untuk mengubah situasi ini, setidaknya sepertiga negaranegara di wilayah ini harus menerapkan batas minimal dana publik yang akan
digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender di antara kandidat dan
partai politik.
Batas minimal pendanaan ini didesain untuk menyamaratakan arena
kompetisi politik dan memudahkan perempuan untuk berpartisipasi secara
sukses di dalam pemilu. Sebuah penelitian di Brazil yang membandingkan
pendapatan antara kandidat laki-laki dan perempuan mengungkapkan bahwa
dalam pemilu kepala daerah tahun 2006, kandidat perempuan mendapatkan
pendanaan yang lebih kecil dalam semua bidang dari kandidat laki-laki,
kecuali melalui ‘donasi individual’. Pada tahun yang sama dalam pemilu
kepala federal, kandidat perempuan bahkan tidak mendapatkan pendanaan
yang lebih besar dari kandidat laki-laki dari segala sumber pendanaan; mereka
hanya bisa menyaingi pendapatan kandidat laki-laki secara sama dalam
‘pendanaan dari komite’. Pada tahun 2010, tingkat kesenjangan pendanaan
ini semakin meningkat di semua kategori, dan kandidat perempuan tidak
memiliki keuangan politik yang lebih besar dari kandidat laki-laki dalam
semua kategori sumber pendanaan.62 Ketidakseimbangan antara kandidat
laki-laki dan perempuan dalam hal mengakses sumber keuangan dan
penggunaan media massa akan dibahas lebih jauh di bagian bawah.
Di Kosta Rika, partai politik wajib menyerahkan sertifikat yang
menunjukkan kesetaraan akses terhadap pelatihan bagi kedua gender;
jika tidak, partai bersangkutan terancam tidak mendapatkan subsidi dana
dari pemerintah. Di Honduras, partai politik wajib menerapkan kebijakan
nondiskriminatif berbasis gender dan melaporkan kebijakan tersebut kepada
pihak yang berwenang; jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dana
publik untuk partai yang bersangkutan dipotong sebesar 5 persen. Di Brazil,
5 persen dana publik yang diberikan kepada partai harus digunakan untuk
60

OAS 2011, h. 145.

61

La Segunda 2012.

62

Sacchet 2011, h. 24–6.
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partai politik memenuhi semua kebutuhan mereka untuk berpartisipasi di dalam
pemilu’.60

mempromosikan partisipasi perempuan di dalam politik. Di Kolombia, 15
persen dana publik yang diberikan harus digunakan untuk melaksanakan
aktivitas yang mempromosikan partisipasi perempuan. Di Meksiko, setiap
partai harus mendedikasikan 2 persen dari pemasukan tahunan mereka untuk
mempromosikan kepemimpinan perempuan. Dan terakhir, pemerintah
Panama menerapkan peraturan 10 persen anggaran yang dipakai untuk
pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan pendidikan perempuan.63
Tahun 2009, Brazil menerapkan mekanisme baru – mengalokasikan beberapa
persen dari ruang iklan di media massa khusus untuk kandidat perempuan.64
Beberapa partai politik mendesain berbagai pendekatan untuk mengatasi
persoalan defisit pendanaan untuk kandidat perempuan. Di Kosta Rika,
regulasi internal Partido Liberación Nacional (Partai Pembebasan Nasional)
dan Partido Acción Ciudadana (Partai Aksi Masyarakat) mewajibkan alokasi
pendanaan minimal untuk pelatihan isu kesetaraan gender, dan jumlahnya
jauh lebih ambisius daripada yang ditetapkan oleh undang-undang. Di
El Salvador, tahun 2007, kandidat perempuan dari Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional mengorganisir aktivitas pengumpulan
dana untuk mempromosikan partisipasi perempuan sebagai kandidat. Di
Panama, Asosiasi Parlementarian dan Mantan Parlementarian mengadakan
aktivitas pelatihan untuk memperkuat kapasitas kandidat perempuan dan
mengumpulkan dana serta akses politik.
Hanya ada sedikit analisis mengenai efektivitas dari pendekatan-pendekatan
di atas, terutama karena kesemuanya dilakukan baru-baru ini. Tetapi, sebuah
penelitian di Meksiko mengungkapkan bahwa ‘2 persen dana publik yang
dialokasikan untuk isu kesetaraan gender pada kenyataannya tidak lebih
menjadi simulasi dan retorika belaka’.65 Ketidakjelasan regulasi mengenai
mekanisme penggunaan membuat banyak dana publik tersebut justru
digunakan untuk kegiatan lain, dan bahkan jika benar-benar digunakan
untuk isu kesetaraan gender, mekanisme pengawasan tidak berjalan
sebagaimana mestinya.66 Tetapi bagaimanapun juga, adanya kombinasi
regulasi batas kuota serta penyediaan dana publik mengindikasikan banyak
negara di Amerika Latin memiliki kehendak politik untuk mempromosikan
kesetaraan yang lebih baik bagi perempuan di dalam politik, meski masih
banyak hal yang harus dibenahi.
Dana publik tidak langsung – pentingnya akses media

Rata-rata, 78 persen negara-negara di Amerika Latin menerapkan pemberian
dana publik tidak langsung, sementara 22 persen lainnya tidak pernah
63 Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada International IDEA Political Finance Basis Data.
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OAS 2011, h. 58.
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Cardenas Morales 2011.

66

Ibid.
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Ada dua jenis subsidi penggunaan media massa. Pertama adalah pemberiaan
slot iklan gratis kepada partai; baik pemerintah maupun partai yang
bersangkutan tidak perlu membayar slot iklan tersebut karena telah menjadi
kewajiban yang diatur undang-undang. Sedangkan subsidi jenis kedua
adalah slot iklan tersebut dibayarkan oleh anggaran pemerintah, seperti yang
diterapkan di Meksiko. Di beberapa negara, seperti Republik Dominika, El
Salvador, Guatemala, Nikaragua, dan Panama, akses gratis hanya diberikan
lewat media massa yang dikelola oleh pemerintah. Beberapa negara yang
lain menyediakan slot gratis baik di media pemerintah maupun swasta. Di
Argentina, Ekuador, dan Meksiko, pembelian tambahan waktu penayangan
iklan dilarang oleh undang-undang.
Isu kontroversial menyangkut pemberian dana publik tidak langsung dalam
bentuk subsidi media adalah mekanisme untuk menentukan alokasi jumlah
slot iklan dan jumlah penayangan. Di Brazil terjadi perdebatan terkait
rencana pemerintah untuk memberikan subsidi iklan di media kepada partai
berdasarkan jumlah anggota yang duduk di parlemen. Kandidat gubernur
Paraná, Avanílson Araújo (dari Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado, PSTU) mengajukan keberatan karena ia hanya mendapatkan
durasi tayang 50 detik selama tiga hari dalam seminggu, sementara kandidat
lain, seperti Beto Richa (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) dan
Omar Dias (Partido Democrático Trabalhista, PDT) mendapatkan durasi
enam menit.67
Isu lain terkait subsidi media adalah ruang dan waktu tayang yang diberikan
oleh pihak media kepada partai dan kandidat. Pada banyak kasus, kantor
media sangat terikat kepada kelompok bisnis besar yang memiliki kepentingan
ekonomi yang besar pula. Relasi antara media dan politisi akan selalu
cenderung menimbulkan kontroversi, karena adanya bias terhadap kandidatkandidat tertentu. Di Uruguay, tiga stasiun televisi swasta terbesar dimiliki
oleh sebuah konsorsium keluarga yang menawarkan diskon hingga 95 persen
bagi partai dan kandidat politik. Metode lainnya adalah menggratiskan biaya
iklan kepada partai dan kandidat, di mana biaya yang tak terbayar tersebut
dinilai sebagai donasi kampanye/politik.68
Di Guatemala, ‘frekuensi televisi telah dimonopoli selama lebih dari satu
67

Zermiani dan Goetten 2010.

68

OAS 2011, h. 99.
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menerapkan atau pernah menerapkan namun kemudian menghapus
kebijakan tersebut (Bolivia, Guatemala, Panama, dan Paraguay termasuk
ke dalam kategori yang terakhir ini). Dari semua negara yang memberikan
dana publik tidak langsung, kecuali Kosta Rika, Honduras, dan Venezuela,
memberikan subsidi untuk penggunaan media massa. Dengan semakin
tingginya ongkos kampanye, subsidi media dianggap sebagai bantuan yang
lebih penting bagi partai dan kandidat politik.

dekade oleh satu pihak, pebisnis Remigio Ángel Gonzáles’.69 Monopoli
ini telah banyak memberikan pengaruh politik yang kuat kepada
Gonzáles. Selama masa kampanye pemilu presiden tahun 1999, Gonzáles
menggunakan pengaruh ini untuk membantu aktivitas kampanye kandidat
yang akhirnya memenangi pemilu, Alfonso Portillo. Sebagai imbalannya,
Portillo menyediakan satu jabatan publik untuk diberikan kepada kerabat
Gonzáles.70
Kasus ini membuat banyak pihak merefleksikan ulang relasi antara partai
politik dan media, serta menggarisbawahi ketergantungan mutual yang
kompleks antara media dan politisi. Permasalahan lain terkait hal ini adalah
penyalahgunaan media untuk melakukan propaganda politik, yang akan
didiskusikan lebih jauh pada bagian mengenai penyalahgunaan kekayaan
negara.
Akses media dan kesetaraan gender

Memeriksa akses media untuk aktivitas politik dalam perspektif kesetaraan
gender sangat berguna karena dapat menunjukkan model bantuan alternatif
yang lebih sensitif gender melalui dana publik. Sebuah penelitian yang
berfokus pada isu kesetaraan gender pada pemilu tahun 2006 dan 2010 di
Peru mengindikasikan adanya ketimpangan antara liputan media dengan
anggaran belanja untuk akses media. Dengan adanya regulasi kuota minimal
30 persen di Peru, banyak pihak akan berpikir bahwa liputan media terhadap
kandidat laki-laki dan perempuan
akan merefleksikan proporsi kuota
kombinasi dalam kuota gender dan
tersebut. Pada kenyataannya,
pendanaan publik mengindikasikan
tingkat
pemberitaan
media
bahwa sejumlah negara memiliki
antara kandidat laki-laki dan
keinginan politik untuk meningkatkan
perempuan sangat bergantung
inklusifitas yang lebih tinggi dalam
pada jenis media yang melakukan
melibatkan dan kesetaraan perempuan
peliputan. Pada pemilu tahun
dalam politik, walaupun masih banyak
2006, peliputan untuk kandidat
hal lainnya yang perlu dilakukan.
perempuan (di dapil Lima) adalah
19 persen untuk media cetak,
22 persen untuk media televisi, dan 26 persen untuk radio.71 Jika diratarata, kandidat laki-laki di dapil Lima tampil di iklan sebanyak 4,6 kali
lebih banyak dibandingkan kandidat perempuan. Belanja iklan kampanye
kandidat perempuan adalah 19 persen di media cetak, 12 persen di radio,
dan hanya 4 persen di televisi.72 Untuk pemilu 2010, ada peningkatan dalam
hal kuantitas iklan televisi bagi kandidat perempuan, karena mereka dapat
69

Ibid., h. 99–100.

70

Ibid.

71

Dador dan Llanos 2007, h. 101.

72

Ibid., h. 122.

160 International IDEA

Sebuah penelitian terbaru74 mengenai peliputan media selama periode
kampanye pemilu presiden dan/atau legislatif di sembilan negara Amerika
Latin75 mengungkapkan bahwa, meski ada kemajuan terkait bagaimana
berita-berita yang menyangkut isu gender diangkat, masih ada ketimpangan
dalam peliputan media mengenai isu-isu yang menyangkut perempuan dan
kesetaraan gender. Media publik (yang dikelola pemerintah) khususnya,
masih jauh dari tujuan peliputan yang pluralistik dan inklusif.
Jumlah peliputan kandidat perempuan untuk parlemen daerah jauh lebih
rendah daripada persentase jumlah perempuan di daftar pemilihan di semua
negara Amerika Latin kecuali di Cile (di mana tingkat peliputannya 18 persen
dan persentase kandidat perempuan sebesar 16 persen). Sementara peliputan
kandidat perempuan untuk parlemen pusat, tingkat persentase peliputannya
lebih tinggi daripada persentase jumlah kandidat perempuan hanya di dua
dari empat negara yang diteliti. Di Republik Dominika, 12 persen dari seluruh
kandidat adalah perempuan, dan mereka diliput sebanyak 36 persen dari
total peliputan, sementara di Kolombia jumlah kandidat perempuan sebesar
19 persen dan mereka diliput sebanyak 23 persen dari total peliputan.76
Di Argentina, Bolivia, Cile, Kosta Rika, Guatemala, dan Peru, tingkat
peliputan media publik jauh lebih rendah daripada liputan yang dilakukan
media swasta. Peliputan untuk kandidat perempuan di parlemen daerah yang
dilakukan oleh media publik di Argentina, Cile, Kosta Rika, Guatemala,
dan Peru lebih rendah atau bahkan tidak ada.77 Tetapi, sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya ada kemajuan kualitatif dalam konten pemberitaan
mengenai isu kesetaraan gender. Di semua negara kecuali Peru, isu kesetaraan
gender umumnya diberitakan dalam nada yang netral atau positif (di Peru,
sebanyak 54 persen pemberitaan isu kesetaraan gender disampaikan dalam
nada yang negatif).78
Penyalahgunaan sumber daya negara

Penyalahgunaan aset-aset atau kekayaan negara merupakan persoalan yang
kompleks, dan situasi ini semakin diperparah oleh kebijakan sejumlah negara
yang memperbolehkan diselenggarakannya pemilu ulang secara cepat, yang
73

Llanos dan Tello 2012, h. 95.

74

Llanos 2012.

75 Bolivia 2009, Cile 2009, Kosta Rika 2010, Kolombia 2010, Republik Dominika 2010, Peru 2011,
Guatemala 2011 dan Argentina 2011.
76

Llanos 2012.

77

Ibid.

78

Ibid.
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membeli 32 persen slot iklan di televisi. Namun dari seluruh iklan politik di
semua jenis media, kandidat perempuan hanya mengambil porsi sebesar 20
persen.73

membuat para petahana mendapatkan keuntungan untuk meraih kembali
jabatan mereka untuk satu periode berikutnya. Sejauh ini, hanya Kolombia
yang telah menerapkan kerangka hukum untuk membatasi penyalahgunaan
sumber daya negara oleh presiden petahana selama periode pemilu.79
Penyalahgunaan sumber daya negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk.
Contohnya, pemberitaan media publik dapat digunakan untuk tujuan-tujuan
partisan. Selama periode kampanye pemilu tahun 2012 di Venezuela, Presiden
Hugo Chavez memiliki 60 jam tayang iklan kampanye di televisi, disiarkan
oleh 47 jaringan televisi, dan rata-rata waktu penayangan 47 menit sehari,
sementara kandidat oposisi Henrique Capriles hanya memiliki waktu tayang
selama tiga setengah jam, atau rata-rata tiga menit sehari.80 Penyalahgunaan
juga bisa terjadi dalam bentuk program-program pemerintah yang memiliki
tujuan politik.81 Contohnya seperti yang terjadi selama pemilu tahun 2010
di Bolivia, di mana pejabat publik dari seluruh afiliasi politik terlibat dalam
aktivitas propaganda.82
Penyalahgunaan sumber daya negara juga dapat dilakukan dengan cara
mengurangi gaji pegawai pemerintah. Ada beberapa laporan dari Bolivia
dan Nikaragua bahwa pemerintah menerapkan regulasi pemotongan gaji
pegawai negeri untuk disumbangkan kepada partai pemerintah. Di Bolivia,
mantan Menteri Pertambangan pernah mengeluhkan pemotongan 10 persen
gaji untuk membiayai aktivitas kampanye partai Movimiento Al Socialismo
Bolivia (MAS).83 Untuk kasus Nikaragua, pemotongannya sebesar seperempat
dari total gaji pegawai negeri.84

Pengeluaran partai politik dan kandidat
Pembatasan pengeluaran

Di Amerika Latin, hanya sepertiga negara yang menerapkan pembatasan
pengeluaran bagi partai, dan hanya sekitar seperempat negara yang
menerapkan pembatasan pengeluaran kepada kandidat. Batas pengeluaran
harus ditetapkan pada level yang masuk akal agar dipatuhi dan efektif. Di
Kolombia, banyak pihak menganggap regulasi pembatasannya tidak dipatuhi,
sebagian karena angka pembatasannya terlalu kecil,85 dan sebagian lain
karena regulasi ini menuntut partai/kandidat agar memiliki kapasitas untuk
79

Londono (akan terbit).

80

Garay Salamanca dan Salcedo Albaran 2012.

81

Lugo-Galicia dan Hinds 2012.

82

OAS 2011, h. 148.

83 El Diario 2011.
84

Alvarez 2010.

85 Contohnya, menurut Enrique Penalosa, mantan kandidat Wali Kota Bogota, ‘Untuk sebuah dapil
dengan 7 juta penduduk, batas atas belanja kampanyenya terlalu rendah’ (El Tiempo 2007).
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Oleh sebab itu Undang-Undang Kepartaian Kolombia tahun 2011
mengamanatkan pembentukan Unit Kejahatan Pemilu di lembaga Kejaksaan
untuk menginvestigasi keluhan dan laporan mengenai overspending dan
berbagai pelanggaran kepemiluan lainnya.
Di Brazil, batas atas pengeluaran dinilai sangat realistik jika dilihat dari
segi investasi para politisi. Contohnya, pengeluaran yang diumumkan oleh
para kandidat di pemilu Goiania (semua kandidat melaporkan bahwa total
belanja mereka hanya 50 persen dari total pengeluaran yang diizinkan) sangat
realistik untuk pemilu di kota kecil di pedalaman negara Brazil.86
Meski ambang batas pengeluaran tidak boleh terlalu rendah, karena akan
menghalangi partai dan kandidat untuk melaksanakan aktivitas kampanye yang
efektif serta mendorong terjadinya pembelanjaan “klandestin”, ambang batas yang
terlalu tinggi juga akan membuat arena kompetisi menjadi tidak seimbang karena
partai dan kandidat kaya menjadi lebih leluasa membelanjakan uang mereka secara
agresif. Ambang batas yang tepat karenanya sangat bergantung pada kondisi di
masing-masing daerah atau negara.
Pengeluaran senyatanya

Sejumlah negara di Amerika Latin mengalami peningkatan anggaran belanja
pemilu. Beberapa organisasi dan ahli melihat fenomena ini sebagai tren yang
negatif dan berusaha meningkatkan kesadaran publik bahwa ‘peningkatan
biaya pemilu akan semakin meningkatkan kompleksitas operasionalnya
(organisasi dan administrasi kampanye, konsultan, marketing, sosialisasi,
survei, dan teknologi komunikasi)’.87 Total pengeluaran anggaran pemilu
berbeda-beda di setiap negara, mulai dari 2,5 miliar USD untuk pemilu
2006 di Brazil hingga 301 miliar USD di Meksiko untuk tahun yang sama,
diikuti oleh pemilu Uruguay tahun 1999-2000 dengan 38,8 juta USD, dan
pemilu 2010 di Kosta Rika dengan 27 juta USD.88
Jumlah yang kadang terlalu tinggi ini menunjukkan pentingnya memahami
faktor-faktor yang menyebabkan mengapa, misalnya, anggaran pemilu persuara di Brazil lima kali lebih tinggi dibandingkan di Meksiko (19,90 USD
dibandingkan dengan 4,20 USD) dan anggaran per kapita di Brazil dua kali
lebih tinggi dibandingkan di Kosta Rika (19,90 USD dibandingkan dengan
9,60 USD).89

86

Freitas 2012.

87

UNDP dan OAS 2010, h. 118.

88

OAS 2011, h. 123.

89 Penelitian OAS membandingkan berbagai tipe pemilu, jadi hanya data dari pemilihan umum yang
dicatat di sini. Beberapa data mungkin dicatat terlalu rendah.
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menghitung sendiri anggaran belanja mereka. Kesulitan untuk melakukan
penghitungan tersebut membuat deteksi pelanggaran juga menjadi sulit.

Persentase tertinggi dari total anggaran belanja pemilu biasanya digunakan
untuk iklan, khususnya iklan televisi. Di Argentina tahun 2007, anggaran
pemilu untuk biaya iklan mencapai 80 persen, di mana iklan yang ditayangkan
melalui televisi mencakup 54 persen di antaranya90 (meskipun pada akhrinya
Undang-Undang Pemilu di tahun 2009 mulai melarang pembelian hak siar
iklan TV). Pada pemilu tahun 2009 di El Salvador, anggaran belanja iklan
kampanye melalui TV mencapai 90 persen dari seluruh iklan kampanye
yang ada.91 Pada pemilu 2011 di Guatemala, anggaran belanja iklan politik
mencapai 71 persen dari total anggaran pemilu, dan iklan melalui TV
mencakup 54 persen dari seluruh belanja kampanye.92
Tetapi apakah partai dan kandidat yang menggelontorkan uang paling
banyak adalah yang menang? Bukti di lapangan menunjukkan fakta yang
bervariasi. Di Argentina, kandidat dengan pengeluaran paling tinggi (Cristina
Fernandéz de Kirchner) memenangi pemilu presiden tahun 2007, tetapi
suara tertinggi kedua tidak diraih oleh Jorge Sobisch (yang pengeluarannya
tertinggi kedua setelah Cristina Fernandez), tetapi Elisa Carrió.93 Di Peru
bahkan tidak ada korelasi positif antara anggaran belanja iklan di TV dengan
jumlah kursi yang dimenangkan.94
Pembelian suara

Mayoritas negara-negara di Amerika Latin melarang dan menghukum praktik
jual-beli suara. Pemberian uang atau hadiah demi mendapatkan suara pemilih
sedikit berbeda (meski tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari) relasi patronase,
di mana pemimpin politik memberikan serangkaian dana atau fasilitas kepada
partai atau konstituten sebagai imbalan atas kesetiaan atau dukungan. Persentase
pemilih yang dilaporkan menerima uang atau imbalan atas hak suara mereka di
tahun 2010 tertinggi terjadi di Republik Dominika (22 persen) dan terendah di
Cile (6 persen).95
Pembelian suara merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi,
namun mereka yang terlibat jarang diadili. Meski tujuan suap suara di
mana-mana sama, tetapi bentuk imbalan yang diberikan kepada pemilih
bisa berbeda-beda di tiap negara. Di Brazil, Deputi-terpilih Asdrúbal
Bentes membeli suara dari kaum perempuan dengan imbalan operasi ligasi
tuba dan aborsi.96 Di Meksiko, Partai Aksi Nasional (PAN) terlibat dalam
pembelian suara tidak langsung di mana partai menyediakan diskon bagi
90

Poder Ciudadano 2008.

91

Artiga-Gonzalez 2011, h. 289.

92

Accion Ciudadana 2012.

93

Corcuera 2011, h. 87.

94 Tuesta Soldevilla 2011, h. 466.
95

Faughman dan Zechmeister 2011.

96 Noticias UOL 2011.
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Kepatuhan terhadap peraturan keuangan politik
Transparansi

Persoalan transparansi di Amerika Latin bukan terletak pada regulasi, tetapi
lebih kepada tingkat kepatuhan partai dan kandidat terhadap regulasi yang
bersangkutan. Semua negara Amerika Latin yang dipelajari dalam buku ini –
kecuali Belize, El Salvador, dan Venezuela – mewajibkan partai politik untuk
menyerahkan laporan keuangan mereka secara rutin, tetapi hanya sedikit
negara yang menindaklanjuti laporan tersebut untuk melakukan investigasi
lebih jauh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.99
Gambar 5.2. Negara-negara di Amerika Latin yang mewajibkan
pelaporan keuangan partai secara rutin

© International IDEA

n Ya n Tidak
Sumber: International IDEA. Peta ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014. Data
terus diperbaharui pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat http://www.
idea.int/political-finance/question.cfm?field=288&region=19

97

Sanchez 2011.

98

El Nacional 2012.

99 Tidak ada informasi di Basis Data Keuangan Politik International IDEA untuk Republik Dominika.
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anggota-anggotanya yang memiliki perusahaan dan institusi lain seperti
agen perjalanan, bengkel, rumah sakit, universitas, dan bioskop.97 Meski
pembelian suara bukan praktik ilegal di Venezuela, pada tahun 2010 pihak
oposisi mengecam tindakan pemerintahan Chávez terhadap komunitas
adat.98

The Crinis Project yang diprakarsai oleh Transparency International
berupaya mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap regulasi transparansi
keuangan berdasarkan tiga tahap pelaporan keuangan (akuntansi,
penyerahan laporan keuangan kepada badan penyelenggara pemilu, dan
akses publik terhadap laporan tersebut). Evaluasi tersebut mengungkapkan
bahwa Argentina, sebagaimana dengan negara-negara lain yang dipelajari,
tingkat reliabilitas terhadap data resmi sangat terbatas. Di setiap laporan
yang diserahkan partai sebelum pemilu, ada ketimpangan antara isi laporan
dengan kondisi pendanaan aktual yang terjadi di lapangan. Evaluasi tersebut
juga menunjukkan bahwa regulasi
yang mewajibkan partai/kandidat
Hal yang paling signifikan dalam
untuk menyerahkan laporan
inisiatif transparansi berasal dari
keuangan mereka dalam format
upaya masyarakat sipil. Organisasielektronik tidak mempengaruhi
organisasi di sejumlah negara telah
kualitas presentasi data tersebut
menciptakan
dan
meningkatkan
ke hadapan publik.100 Kolombia
metode yang yang lebih mudah untuk
termasuk negara yang memiliki
mendapatkan informasi mengenai
regulasi paling efektif dan data
terkait pengeluaran kampanye.
yang paling konsisten, di mana
auditor secara rutin memeriksa
akuntansi internal partai. Kosta
Rika hanya menerima nilai ‘wajar’ karena ketiadaan format standar dalam
pelaporan, meskipun negara ini menerima nilai memuaskan dalam hal
kepatuhan partai/kandidat dalam melakukan pelaporan.101 Negara-negara
lain, seperti Guatemala dan Nikaragua, menjadikan penyerahan laporan
keuangan sebagai syarat untuk mendapatkan dana publik, tetapi tidak
menyertakan format pelaporan dan kerangka waktu yang jelas. The Crinis
Project juga mengungkapkan bahwa laporan partai/kandidat di Panama,102
Paraguay dan Peru,103 khususnya yang berkaitan dengan kontribusi privat,
memiliki tingkat reliabilitas yang rendah.
Mayoritas negara-negara di Amerika Latin mewajibkan laporan keuangan
partai dan kandidat dipublikasi.104 Namun pada praktiknya banyak kendala
yang dihadapi masyarakat ketika ingin mengakses informasi tersebut, atau
detail informasi yang ingin dilihat salah atau tidak lengkap. Contohnya, di Cile
laporan keuangan politik sulit untuk diakses dan kualitas datanya juga buruk.
Laporan keuangan partai/kandidat tersedia setelah pemilu berakhir dalam
format yang sulit untuk diakses, dan setelah beberapa lama, laporan tersebut
100 Transparency International dan Carter Center 2007, h. 48.
101

Ibid., h. 56.

102 
Di Panama, penyerahan laporan keuangan tidak wajib, tetapi berdasarkan perintah hukum
(persidangan) (ibid., h. 68).
103 Di Peru, hanya lima dari 32 partai yang menyerahkan laporan keuangan pada 2006 (ibid., h. 76).
104 
Pengecualian untuk Belize, Bolivia, Republik Dominika, El Salvador, Panama, Paraguay dan
Venezuela.
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Meski sejumlah penyelenggara pemilu menyatakan akan mempublikasikan
informasi terkait pemilu di internet, hanya sedikit yang benar-benar
melakukannya. Pada saat menulis bab ini, hanya Kosta Rika dan Meksiko
yang memiliki portal elektronik untuk memudahkan masyarakat mengakses
berbagai jenis informasi, dan hanya Kosta Rika yang mempresentasikan
informasi tersebut dalam format yang terstandarisasi sehingga memudahkan
pengelolaan dalam sebuah peranti lunak.
Patut dicatat bahwa upaya paling signifikan dalam meningkatkan
transparansi di negara-negara Amerika Latin justru datang dari kelompok
masyarakat sipil. Sejumlah organisasi dari berbagai negara telah menciptakan
dan mengembangkan metodologi yang memungkinkan publik untuk
mendapatkan informasi yang lebih baik terkait keuangan politik. Contohnya,
metodologi yang digunakan oleh Acción Ciudadana (Guatemala), Poder
Ciudadano (Argentina), Transparencia Perú, dan FUNDE (El Salvador) untuk
mengestimasi pengeluaran pemilu berhasil menunjukkan bahwa jumlah
pengeluaran untuk kampanye pemilu jauh lebih besar daripada jumlah yang
dilaporkan kepada badan penyelenggara pemilu.106 Di Venezuela, kelompok
oposisi memainkan peran penting sebagai pengawas, dan seringkali juga
sebagai investigator, dalam melakukan klarifikasi keuangan politik para
kandidat chavista dan melaporkan segala penyalahgunaan keuangan politik
kepada pihak yang berwajib. Meski upaya-upaya ini sering ditolak oleh
pihak yang berwajib, beberapa denda finansial pernah dijatuhkan kepada
lembaga negara dan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah.107 Terlebih
lagi, partai politik sendiri seringkali tidak memiliki mekanisme transparansi
internal yang jelas. Misalnya, informasi mengenai pendapatan partai-partai
di Guatemala bahkan seringkali tidak dibagikan kepada petinggi-petinggi
partai dan anggota-anggotanya.108
Pengawasan dan kepatuhan

Transparansi merupakan prasyarat wajib – meskipun kadang tidak
mencukupi – untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif.
105

Fuentes 2011, h. 170.

106

Cordero 2003, h. 13.

107

Carquez 2012.

108

Ramos 2007.
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akan dihapus dari internet. Masyarakat harus mengajukan permohonan
tertulis jika ingin mengakses laporan keuangan politik, dan jika menginginkan
uraian lebih lengkap mengenai sebuah laporan, orang yang bersangkutan harus
membayar sejumlah uang sebagai biaya fotokopi.105 Meski hal tersebut bukan
sebuah halangan yang berarti, ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah
dalam menyediakan transparansi bagi masyarakatnya.

Meskipun kerangka organisasi lembaga pengawasan bisa berbeda-beda di
tiap negara, lembaga-lembaga ini umumnya tidak memiliki kewenangan
untuk menjatuhkan sanksi, kecuali di Meksiko.109
Ada sejumlah alasan untuk itu. Salah satunya terkait dengan asal-usul
berdirinya badan penyelenggara pemilu di beberapa negara yang lahir dari
rahim partai politik. Alasan lain, badan-badan penyelenggara pemilu tersebut
memang tidak memiliki kapasitas teknis untuk menjatuhkan sanksi.
Meski mayoritas lembaga penyelenggara pemilu (termasuk di dalamnya
lembaga pengawas) di Amerika Latin banyak menuai kritik, ada banyak
perdebatan di masyarakat mengenai bagaimana memperkuat institusiinstitusi tersebut. Badan penyelenggara pemilu di Meksiko telah meminta
wewenang khusus,110 di Peru badan penyelenggara pemilu telah berhasil
menjalin kemitraan dan kesepakatan dengan institusi-institusi pengawasan
pemerintah lainnya111 dan di Brazil lembaga ini mendelegasikan beberapa
kewenangan mereka dengan polisi untuk menangani isu pembelian suara.112
Unit Penanganan Kejahatan Pemilu di Kolombia dibentuk karena lemahnya
pendekatan yang diambil oleh Dewan Pemilu Nasional (Consejo Nacional
Electoral, CNE). Pada pemilu tahun 2006, legislasi membatasi wewenang
CNE hanya untuk memastikan dokumen-dokumen dikelola dengan benar
dan memastikan bahwa belanja kampanye partai/kandidat tidak melebihi
ambang batas yang telah ditetapkan. Aspek-aspek lainnya diserahkan kepada
keputusan pengadilan.113
Mayoritas negara di Amerika Latin mewajibkan partai untuk memiliki
lembaga perbendaharaan internal khusus untuk mengelola pendanaan.114
Berdasarkan undang-undang, bendahara ini wajib didaftarkan kepada
badan penyelenggara pemilu bersamaan dengan kandidat yang diajukan.
Sayangnya, regulasi ini pada praktiknya hanya menjadi formalitas belaka dan
109 Pada pemilu terakhir di Meksiko, mayoritas partai didenda atas ketidakwajaran di laporan keuangan
mereka, kecuali Partido Verde Ecologista. Denda ini paling tinggi 5 juta peso (I$579.000) untuk
Partido Revolucinario Democratico (PRD) hingga hanya MXN 6,000 (I$690) untuk Partido
Revolucinario Institucional (PRI) (Canales 2012). Berdasarkan data dari Institute Kepemiluan
Federal (Instituto Federal Electoral, IFE), Lilia Saul mempublikasi besaran denda yang harus dibayar
partai dan media. Semenjak reformasi pada 2007, IFE telah mendenda partai politik sebanyak 863
juta peso (I$99.9 juta), sementara denda untuk media mencapai MXN 3 juta (I$347,000) (Saul
2012).
110 Setelah skandal Pemexgate dan ‘Fox’s friends’, IFE mulai meningkatkan sistem pengawasan mereka,
memberikan otoritas dan sumber daya yang cukup untuk melakukan penegakan regulasi. Namun,
pada 2006, hanya memiliki perjanjian dengan 21 dari 32 lembaga kepemiluan (Peschard 2006, p.
97).
111 Di Peru, kesepakatan kolaborasi ditandatangani oleh Unit Inteleijen Finansial Menteri Keadilan
(Tuesta Soldevilla 2011, h. 475).
112 Di Brazil, otoritas pemilu telah memberikan brigade militer untuk menangani persoalan suap suara
(A Hora do Vale 2012).
113 Semana 2006.
114

Casas dan Zovatto 2004.
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Fungsi-fungsi dan kapasitas kelembagaan dari badan penyelenggara pemilu
mesti didefinisikan dengan lebih baik di hampir semua negara di Amerika
Latin. Kelemahan lembaga-lembaga ini pada banyak kasus memang dapat
dibantu oleh lembaga yudisial, tetapi di masa depan harus ditemukan strategi
yang lebih efektif seperti mengkoordinasikan mereka dengan lembaga
pengawas lain di negara bersangkutan. Jika partai dan/atau kandidat
melakukan pelanggaran tanpa dikenai hukuman, kepercayaan publik
terhadap lembaga-lembaga semacam ini akan luntur.
Sanksi

Semua negara yang menjadi objek penelitian di dalam bab ini, kecuali
Republik Dominika, memiliki segudang sanksi hukum bagi pelanggar
regulasi pendanaan; mulai dari denda uang, sanksi kriminal, hingga sanksi
administratif (misal: menghapus partai atau kandidat dari daftar resmi).
Namun masih banyak masalah terkait implementasi, misalnya
penyalahgunaan atau lemahnya upaya penegakan regulasi. Tidak pernah
ada penjatuhan sanksi baik berupa denda, kriminal, maupun administratif
di El Salvador dan Cile karena tidak pernah dilaksanakan proses auditing
terhadap partai politik peserta pemilu.116
Pada beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan terlalu lunak. Misalnya, di
Guatemala sanksi hanya berupa denda uang bagi partai/kandidat yang
memasang iklan politik sebelum masa kampanye, dan teguran bagi pelanggar
batas belanja kampanye. Jumlah denda yang harus dibayar juga biasanya
hanya minimal, tidak mencapai 1 persen dari total pengeluaran partai/
kandidat (atau kurang dari satu hari penayangan iklan politik di televisi).117
Di Panama, denda sebesar 25.000 USD bagi penerima dana yang dilarang
hukum atau dana asing disebut sebagai sesuatu yang “konyol”.118
Sanksi juga kerap digunakan sebagai senjata politik. Di Argentina, banyak
laporan menyebutkan penjatuhan sanksi sangat dimotivasi oleh bias
politik, di mana para hakim yang menjatuhkan sanksi tersebut ikut terlibat
dalam arena politik.119 Hal ini tentu saja membuat banyak peserta pemilu
mengkhawatirkan penyalahgunaan wewenang tersebut akan merugikan
115

El Universo 2007.

116

Artiga-Gonzalez 2011, h. 294; Urcullo Cossio, Moya Diaz dan Engel Goetz 2009, h. 78.
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Accion Ciudadana 2012, h. 91.
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Rosales Valladares 2010, h. 267.
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Dragonetti 2011.
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kerap diabaikan oleh partai dan kandidat. Contohnya, pada pemilu Dewan
Nasional di Ekuador, di Provinsi Guayas hanya 12 dari 36 kandidat yang
mendaftarkan bendahara kampanye mereka, meskipun masa pendaftaraan
kandidat telah diperpanjang.115

diri mereka.120 Di Bolivia, kasus paling besar yang melibatkan penjatuhan
sanksi politik terjadi pada tahun 2009, di mana Mahkamah Pemilu Nasional
mendiskualifikasi dua partai (Partai Aksi Demokratik Nasional (ADN) dan
Front Kiri Revolusioner (FRI) dari pemilu presiden karena keduanya tidak
menyerahkan laporan keuangan mereka.121 Sekedar memasang regulasi saja
tidaklah cukup tanpa ada upaya implementasi yang adil dan serius. Regulasi
yang tidak terimplementasi merupakan bagian dari masalah. Jika sanksi
untuk pelanggaran tidak lebih merugikan daripada melakukan pelanggaran
tersebut, insentif untuk berbuat benar akan berkurang.

Kesimpulan
Negara-negara di Amerika Latin memiliki jejaring regulasi yang kompleks,
di mana banyak di antara regulasi-regulasi tersebut yang sangat mudah
untuk dilanggar. Tuduhan pelanggaran jarang menjadi sebuah tuntutan
formal kepada pihak yang berwajib untuk bertindak, dan lebih sedikit
lagi upaya investigasi yang berujung pada penjatuhan sanksi. Kalaupun
ada sanksi yang dijatuhkan, proporsi antara hukuman dan pelanggaran
seringkali timpang. Sebuah sistem yang memiliki posibilitas rendah untuk
menjatuhkan hukuman tidak akan efektif mencegah terjadinya pelanggaran,
karena minimnya ongkos politik dan finansial.
Partai-partai politik di banyak negara semakin bergantung dengan dana
publik untuk melakukan aktivitas mereka, di mana dana publik tersebut
diberikan berdasarkan performa masing-masing partai dalam pemilu (misal:
jumlah suara yang didapat pada pemilu sebelumnya atau jumlah kursi di
parlemen). Berbanding terbalik dengan yang terjadi di belahan dunia lain
(Jerman, misalnya), negara-negara di Amerika Latin tidak memberikan subsidi
kepada partai politik berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan
pengumpulan dana (fundraising). Oleh sebab itu partai tidak memiliki
insentif untuk berupaya lebih keras untuk mendapatkan pemasukan secara
mandiri, di mana hal ini semakin menjauhkan mereka dengan masyarakat,
kepercayaan publik, dan legitimasi sosial.
Relasi antara politik dan sektor bisnis sering dilihat sebagai relasi transaksi
kebijakan.122 Sebagian besar donatur di Kolombia menganggap donasi
politik dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan tertentu, oleh
sebab itu 94 persen perusahaan yang disurvei dalam sebuah penelitian
terbaru menyatakan bahwa donasi kampanye merupakan sebuah prkatek
korupsi.123 Ada dua elemen penting terkait donatur-donatur besar yang harus
dipertimbangkan untuk analisis di masa depan: (1) donatur umumnya lebih
120 Transparency International dan Carter Center 2007, h. 51.
121

Romero Ballivian 2011, h. 102.
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Evertsson 2010
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Evertsson 2010
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Pendanaan yang dilarang hukum merupakan salah satu persoalan paling
berbahaya di Amerika Latin. Aspek paling menonjol dari pendanaan yang
dilarang hukum adalah keterkaitannya dengan bisnis narkotika, ada banyak
organisasi kriminal lain yang ingin menjalin relasi dengan dunia politik.
Risiko utama bagi banyak negara adalah kelemahan negara dan otoritasnya di
bagian negara tertentu, yang memungkinkan organisasi kejahatan membangun
pengendalian yang tersembunyi (namun efektif) yang memberikan pada
mereka perlindungan dan basis untuk mengoperasikan dan mengembangkan
usaha yang dilarang hukum.124
Terkait asal-usulnya yang kabur, keuangan yang dilarang hukum sangat
sulit untuk didokumentasikan dan dicegah. Akan tetapi, biaya kampanye
yang dilaporkan lebih rendah dapat menjadi kunci penting, karena hal
tersebut dapat mengaburkan sumber dan jumlah pendapatan.125 Namun
laporan pengeluaran yang terlampau rendah tidak selalu berarti ada
pengeluaran-pengeluaran yang disembunyikan: regulasi pembatasan belanja
kampanye yang terlampau rendah juga dapat mendorong partai/kandidat
mengaburkan jumlah pengeluaran mereka meskipun sumber pendanaannya
berasal dari donatur yang sah. Namun, jika ada sumber-sumber pendapatan
yang ingin disembunyikan, pada umumnya partai/kandidat memang
akan “menyesuaikan” laporan keuangan mereka agar pendapatan dan
pengeluaran menjadi setara. Oleh karena dana-dana yang dilarang hukum
ini tidak mengalir melalui jalur yang dapat dilacak, opportunity cost yang
dihadapi organisasi-organisasi kriminal untuk memberikan donasi politik
kepada partai/kandidat menjadi lebih kecil. Organisasi-organisasi kriminal
umumnya memiliki uang tunai dalam jumlah besar yang tidak bisa
digunakan melalui mekanisme hukum, jadi pilihan memberikan donasi
politik dapat memberikan keuntungan ganda: membeli pengaruh politik dan
mencuci uang (money laundering) sekaligus. Kampanye Ernesto Samper pada
pemilu presiden tahun 1994 di Kolombia, yang dibiayai oleh kartel Cali,
adalah contoh paling terkenal.126 Oleh sebab itu upaya untuk menghalau
organisasi-organisasi kriminal harus juga mempertimbangkan aliran uang
yang dilarang hukum yang masuk ke dalam arena politik.
Mayoritas negara-negara di Amerika Latin menunjukkan tren yang
meningkat dalam hal belanja kampanye,127 terutama disebabkan oleh
tingginya biaya untuk memproduksi dan menampilkan iklan politik. Untuk
124

Garay Salamanca dan Salcedo Albaran 2012.

125

Accion Ciudadana 2012.
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Los Angeles Times 1997.

127 Poder Ciudadano 2008; Agostini 2012; Artiga-Gonzalez 2011; Accion Ciudadana 2012.
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fokus menyumbangkan uangnya di pemilu daerah daripada pemilu nasional
dan (2) donasi biasanya diberikan kepada lebih dari satu kandidat untuk
meminimalisir risiko kekalahan.

mencegah tren ini terus naik – dan agar kompetisi politik menjadi lebih
egaliter – pemerintah perlu meregulasi penggunaan media massa sebagai alat
kampanye, sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah Meksiko, Ekuador,
Kolombia, dan Venezuela.
Meskipun menerapkan berbagai regulasi baru, partai-partai petahana tetap akan
mendapatkan keuntungan finansial. Kecenderungan untuk menggunakan
kekayaan negara semakin diperburuk oleh penerapan kebijakan pemilu ulang
yang terlampau cepat. Begitu seorang petahana memutuskan untuk mengikuti
pemilu ulang, dorongan untuk menggunakan media massa sebagai alat
pendongkrak sedikit suara menjadi semakin sulit untuk dibendung. Sejumlah
negara memiliki regulasi yang ditujukan untuk membatasi perilaku pejabat
petahana selama masa pemilu: Kolombia, misalnya, menerapkan sebuah
kerangka hukum yang membatasi seorang presiden.
Satu isu lain yang masih berkaitan adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh
agen-agen negara. Ini merupakan persoalan yang sangat kompleks karena
berkorelasi dengan otoritas administrasi publik, yang membuat rezim berkuasa
memiliki keuntungan-keuntungan politis tertentu. Ada area abu-abu antara
tindakan hukum pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat dengan
tindakan yang dilakukan demi kemenangan dalam pemilu. Perbedaan antara
keduanya menjadi semakin kompleks karena tradisi patronase politik yang
mengakar kuat di banyak negara Amerika Latin.
Regulasi yang didesain untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan aset-aset
negara seringkali menjadi sia-sia akibat lemahnya investigasi dan penjatuhan
hukuman. Kondisi akan semakin kompleks ketika pihak yang melakukan
penyalahgunaan adalah negara, misalnya eksploitasi akses media publik, menaikkan
gaji pegawai, atau melaksanakan program-program sosial di sekitar periode pemilu.
Terdapat banyak informasi mengenai peraturan keuangan politik di Amerika
Latin, dan informasi tersebut juga sangat sistematis. Tetapi, tidak ada informasi
yang menyebut soal dampak keuangan politik terhadap suatu daerah, misalnya
terkait peningkatan kesetaraan dalam kompetisi pemilu, penguatan institusi
partai, atau pencegahan masuknya dana yang dilarang hukum. Ditambah lagi
sangat sulit melacak asal-usul pendapatan partai. Di banyak negara, partai
politik wajib menyerahkan laporan keuangan kepada lembaga penyelenggara
pemilu, tetapi tidak semuanya dapat dengan mudah dimengerti masyarakat
atau bahkan dipublikasi, dan nyaris tidak ada laporan keuangan yang dapat
menunjukkan aliran pendanaan yang dilarang hukum yang menopang
aktivitas partai dan kandidat. Ketersediaan informasi komparatif dan analisis
skala nasional juga rendah. Namun mulai ada kesepakatan dari berbagai
kalangan mengenai pentingnya peralihan fokus studi kepada aspek-aspek yang
lebih kuantitatif dan praktis mengenai keuangan politik.128
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Gutierrez dan Zovatto 2011, h. 14.
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Rekomendasi

Pembuat kebijakan130

Selama konsolidasi demokrasi yang menandai perkembangan negara-negara
Amerika Latin di beberapa dekade terakhir, terjadi beberapa reformasi penting
yang berujung pada peraturan keuangan politik yang lebih baik. Reformasi
ini umumnya ditandai oleh kebutuhan baru untuk memperbaiki sistem
politik dan kepartaian lama. Untuk mengembangkan sistem kepartaian di
masa yang akan datang, reformasi harus berfokus pada aspek-aspek berikut.
Merawat kesetaraan

1. Terkait banyaknya kasus di mana presiden petahana dapat dengan
mudah terpilih kembali, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk
memprioritaskan regulasi yang dapat menjamin kubu oposisi untuk
bersaing dengan adil dan setara di dalam pemilu. Hal ini bisa dilakukan
dengan memberikan dana publik, serta menerapkan larangan-larangan
yang dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan atau kekayaan
negara oleh petahana.
2. Harus dikembangkan sebuah mekanisme yang dapat membuat kaum
perempuan dan kelompok minoritas lain mampu mengatasi hambatanhambatan untuk berpartisipasi dalam politik. Selain menetapkan
kuota berbasis gender, pembuat kebijakan juga harus memperhatikan
minimnya akses finansial bagi kelompok-kelompok seperti ini, yang
menjadi lingkaran setan bagi dua komponen yang saling berkelindan:
dukungan finansial dan kekuasaan politik. Menyediakan dana publik
129

Casas dan Zovatto 2011, h. 53.

130 Pembuat kebijakan didefiniskan sebagai orang-orang yang terlibat dalam proses drafting, perubahan,
dan pengadopsian kebijakan keuangan politik, entah dari lembaga eksekutif ataupun dari legislatif.
Fokusnya di sini adalah peran dari pembuat kebijakan, bukan lembaga asal sang pembuat kebijakan.
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Ada tiga kriteria penting terkait rekomendasi keuangan politik. Pertama,
nyaris tidak mungkin membuat rekomendasi yang bersifat general, karena
masing-masing negara menghadapi tantangan yang berbeda-beda dan
perkembangan kelembagaan yang berbeda-beda pula. Kedua, reformasi
keuangan politik harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, di mana
para pendorong perubahan harus ingat bahwa ‘semakin sulit bagi partai dan
kandidat untuk mengumpulkan dana secara hukum, maka akan semakin
mungkin bagi mereka untuk mencari pendanaan dari sumber-sumber
yang tidak jelas dan mencurigakan’.129 Ketiga, rekomendasi harus lahir
dari penilaian praktis terkait peran uang di dalam politik, di mana aspek
ini kurang mendapat perhatian di Amerika Latin. Jika ketiga kriteria ini
sudah terpenuhi, rekomendasi mengenai tindakan yang perlu diambil untuk
peraturan keuangan politik bisa dilakukan.

yang khusus disediakan bagi kandidat perempuan akan sangat
membantu dalam upaya memutus lingkaran setan tersebut.
3. Mekanisme untuk memberikan dana publik sebelum periode kampanye
dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesetaraan
kompetisi. Dana publik yang diberikan setelah pemilu berlangsung
akan mendorong partai dan kandidat untuk melakukan penggalangan
dana sebagaimana bila dana publik tidak diberikan.
4. Para pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan untuk
menerapkan undang-undang yang mewajibkan media massa untuk
menyajikan informasi yang bersifat plural. Ini merupakan persoalan
yang sulit, mengingat kuatnya tradisi partisan dan kepentingan
ekonomi dari bisnis media di negara-negara Amerika Latin, sehingga
seringkali mereka malah menjadi sumber kontradiksi daripada sumber
informasi. Persoalan ini bisa diurai dengan mengkombinasikan
pengaturan hukum dari pihak pemerintah dengan komitmen etis dari
pihak media itu sendiri untuk memberikan kesempatan yang sama
bagi semua kandidat.
Melindungi politik dari kejahatan terorganisir

1. Sistem politik harus dilindungi dari pengaruh kejahatan terorganisir
beserta dana-dana ilegal yang dihasilkannya. Tidak ada negara
yang betul-betul bebas dari aktivitas ekonomi yang ilegal;
Kolombia seharusnya dapat menjadi contoh ekstrim. Sistem politik
membutuhkan insentif dan sanksi yang cukup agar aktivitas kriminal
berhenti berpenetrasi ke dalam domain politik. Kandidat-kandidat
yang terisolasi (dari partai) merupakan sasaran empuk bagi organisasi
kriminal, sedangkan partai politik yang terinstitusionalisasi dengan
baik akan lebih sulit untuk dikuasai.
2. Harus dibentuk model kelembagaan yang dapat menutup celah bagi
terbentuknya relasi antara aktivitas kriminal dan politik, misalnya:
menyediakan dana publik atau memangkas periode kampanye agar
pengeluaran partai/kandidat bisa dihemat. Model kelembagaan tersebut
membutuhkan koordinasi yang baik dengan lembaga penyelenggara
pemilu dan lembaga-lembaga lain seperti ekonomi dan keuangan –
termasuk di antaranya menteri keuangan, pengawas keuangan, dan
lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk mengontrol praktik
pencucian uang.
3. Transparansi pengeluaran dan kampanye harus terus ditingkatkan
dengan mewajibkan partai/kandidat menyerahkan laporan keuangan
selama periode kampanye, karena meskipun nyaris tidak mungkin
untuk melacak asal-usul dana yang dilarang hukum (karena umumnya
dana tersebut ditransfer melalui tunai atau melalui pihak penengah
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Lembaga pengawas dan penegak regulasi

1. Adalah wajib untuk mengevaluasi kesulitan atau tantangan-tantangan
yang dihadapi lembaga pengawas dalam upaya memonitor keuangan
politik dan menentukan apakah kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan
oleh desain kelembagaan, otoritas yang lemah, atau kurangnya kapasitas
teknis yang dimiliki lembaga bersangkutan. Evaluasi yang mendalam
akan memudahkan lembaga-lembaga ini untuk menemukan solusi
yang paling jitu.
2. Meski tidak ada satupun lembaga penyelenggara pemilu di negaranegara Amerika Latin yang menghadapi persoalan yang identik,
tetapi pada umumnya mereka sama-sama menghadapi persoalan
besar terkait penegakan peran sebagai penjaga keteraturan. Hal ini
mengimplikasikan bahwa mereka harus secara aktif melakukan upaya
pencegahan dan pemberian sanksi. Lembaga penyelenggara pemilu
memang membutuhkan sumber daya yang besar, tetapi hanya melalui
kehendak politik yang besar dan kebebasan untuk bekerja sama dengan
lembaga lain mereka baru akan mampu melaksanakan tugas yang
dibebankan ke pundak mereka.
3. Informasi terkait keuangan politik harus lebih mudah untuk diakses,
di mana hal ini membutuhkan keterlibatan sektor privat dan lembaga
keuangan seperti bank, serta mekanisme tabulasi dan pencatatan
informasi ke dalam sebuah Basis Data yang lebih transparan.
Membuat informasi pendanaan menjadi lebih mudah untuk diakses
– dan meningkatkan mekanisme untuk mengkonsultasikan informasi
tersebut – akan membawa kontribusi sangat positif bagi transparansi
informasi dan pengawasan oleh publik dan media. Penting juga bagi
lembaga pengawas untuk membentuk sebuah mekanisme yang dapat
menjamin kualitas dari sebuah informasi, misalnya hal-hal yang terkait
dengan kondisi-kondisi atau prasyarat informasi, metode pengumpulan
informasi, serta parameter penjabaran informasi untuk menyediakan
data mengenai persoalan gender dan isu-isu lain dalam pembentukan
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yang dirahasiakan), namun setidaknya akan lebih mudah bagi lembaga
pengawas untuk melacak belanja partai/kandidat.
4. Kecuali para kandidat menggunakan uang yang dilarang hukum demi
kekayaan pribadi, pada umumnya uang tersebut akan digunakan
untuk diinvestasikan dalam kegiatan kampanye politik, di mana
penggunaannya akan lebih mudah diamati dan dimonitor. Peran media
dalam upaya pengawasan harus digarisbawahi. Hampir semua contoh
penggunaan dana yang dilarang hukum yang disebut dalam bab ini
dapat mencuat ke muka publik berkat laporan media yang kemudian
ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Bahkan jika pihak berwajib
tidak menindaklanjuti, upaya media mengekspos hubungan seorang
kandidat dengan aktivitas kriminal dapat menimbulkan disinsentif
yang lebih efektif daripada investigasi hukum.

kebijakan publik. Hal ini harus disokong oleh mekanisme pelaporan
finansial dari partai/kandidat secara real-time selama masa kampanye.
4. Semua lembaga penyelenggara pemilu harus mengasumsikan bahwa
mengawasi semua aktivitas partai dan kandidat adalah mustahil; oleh
sebab itu mereka harus membentuk mekanisme untuk menentukan
skala prioritas tanpa harus menciptakan bias-bias tertentu yang dapat
merusak kredibilitas kerja mereka. Mekanisme ini dapat mencakup
upaya pemetaan risiko (untuk menentukan di daerah mana saja
mereka harus fokus melaksanakan pengawasan) dan pengawasan acak
(random monitoring), di mana pengawas secara acak memilih partai
atau kandidat untuk diawasi secara ketat. Lembaga pengawas juga
harus dapat menjamin bahwa proses pengawasan tidak akan menjadi
alat untuk melakukan penghakiman politik.
5. Terakhir, lembaga penyelenggara pemilu harus meningkatkan upaya
pembentukan kultur politik yang dapat membantu pengembangan
nilai-nilai sipil yang merupakan bagian dari etos demokrasi. Hal
ini bisa dilakukan melalui upaya pelatihan, meskipun umumnya
membutuhkan juga metodologi yang lebih baik untuk target yang lebih
spesifik, misalnya anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang
di era digital. Media sosial dapat berperan penting dalam upaya
menjangkau mereka.
Masyarakat sipil

Beberapa tahun belakangan, organisasi masyarakat sipil kerap menjadi
inisiator upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan politik
di Amerika Latin. Sangat penting untuk meningkatkan upaya ini dan
menyebarkan metodologi yang lebih baik untuk mengembangkan protokol
standar pengawasan dan perbandingan. Inovasi di sebuah negara dapat
menjadi berkembang dan disempurnakan ketika diterapkan di negara lain
melalui proses umpan balik yang konstan. Organisasi-organisasi semacam
Lima Accord131 memainkan peran kunci, tidak hanya karena mereka rajin
membagi pengalaman melakukan upaya pengawasan, tetapi juga karena
mereka kerap menjadi inisiator di dalam isu-isu yang malas disentuh oleh
pihak lembaga yang berwenang.
Media

Media harus terus menjadi juru bicara aspirasi publik dan terus meningkatkan
kemampuan mereka dalam meliput pemilu; media juga harus menghindari
bukti-bukti anecdotal (rumor) untuk menciptakan debat publik yang
131 Lima Accord adalah sebuah jaringan gerakan sipil di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, yang
dibentuk pada tahun 2000 untuk memperkuat demokrasi. Lembaga ini berupaya memfasilitasi
pertukaran pengalaman, menyediakan sistem sokongan timbal-balik dalam aspek teknis dan politis
mengenai pengawasan pemilu, serta mengadakan aktvitas dan proyek kerja sama dengan berbagai
institusi lain (lihat http://www.acuerdodelima.com).
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Lembaga internasional
Riset dan pengetahuan

1. Analisis komparatif berskala nasional mengenai pengeluaran pemilu
akan sangat berguna bagi para praktisi dan pekerja lapangan – misalnya
bisa dimulai dengan, melakukan kajian mengenai pengeluaran dana
publik untuk penyelenggaraan pemilu. Oleh karena pengeluaran
semacam itu dicatat dalam anggaran pemerintah, informasinya akan
mudah diakses melalui kementerian ekonomi atau keuangan. Hal
ini akan meningkatkan pemahaman publik tentang seberapa besar
dukungan pemerintah terhadap partai politik dan proses pemilu
secara keseluruhan, juga untuk membantu pengambil kebijakan dalam
menentukan proporsi pendanaan publik dan privat.
2. Langkah kedua adalah membuat kompilasi informasi yang didapat
dari kandidat dan partai politik – misalnya informasi mengenai
pengeluaran dana dalam kampanye pemilu presidensial, karena
hampir semua negara di Amerika Latin mewajibkan partai/kandidat
untuk membuat laporan pengeluaran tersebut. Pengumpulan
informasi ini akan memberikan nilai tambah bagi riset-riset lain
mengenai peraturan keuangan politik dan secara gradual akan
membentuk sebuah kompilasi lengkap mengenai pengeluaran dana
pemilu aktual. Membantu lembaga penyelenggara pemilu untuk
meningkatkan tampilan laporan di website mereka – misalnya dengan
mengembangkan standar tampilan dan sistematisasi laporan – akan
sangat berguna. Hanya ada sedikit lembaga penyelenggara pemilu yang
menampilkan informasi berguna yang mereka miliki kepada publik.
Kalaupun ada, tampilannya membingungkan dan sulit digunakan.
3. Satu penelitian di masing-masing negara akan membentuk sebuah
basis bagi proses pengawasan informasi yang lebih presisi; serta dapat
menjadi insentif kuat bagi terciptanya transparansi dan penyediaan
informasi oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan lembaga
internasional juga dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi organisasi
masyarakat sipil dan media untuk melakukan upaya pengawasan dan
pemberantasan korupsi.
4. Lembaga internasional dapat menciptakan sebuah portal interaktif dan
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berkualitas mengenai isu-isu kepemiluan. Masyarakat berhak untuk tahu
dari mana asal-usul pendanaan partai politik, dan media harus terus ingat
bahwa lemahnya transparansi adalah jalan masuk bagi aliran dana yang
dilarang hukum ke dalam sistem politik. Media dapat meningkatkan
kualitas peliputan mereka dalam isu-isu pemilu; meningkatkan komitmen
mereka terhadap pluralisme, memberikan kesempatan bagi semua kandidat
dari berbagai spectrum; dan menciptakan mekanisme kerja sama yang dapat
mendorong tercipatanya masyarakat yang lebih beradab.

kolaboratif (semacam ‘Wikipedia keuangan politik’) yang menyediakan
informasi mengenai keuangan politik dari berbagai sumber secara realtime, seperti Agora, ACE Electoral Knowledge Network, iKNOWPolitics, dan Basis Data Keuangan Politik International IDEA.
Karena persoalan utama adalah tersebarnya informasi di berbagai
sumber, terutama di media, maka sangat penting untuk menjalin
kerjasama dengan organisasi sosial, peneliti, dan pejabat negara (baik
dari pemerintahan eksekutif, lembaga penyelenggara pemilu, dan
parlemen).
Inisiatif yang berkaitan dengan kebijakan

1. Organisasi regional di Amerika Latin harus meningkatkan upaya
pengawasan mereka terhadap keuangan politik, serta menyempurnakan
pelaporan terkait aktivitas pemilu. Upaya semacam ini merupakan tren
yang sedang berkembang. Pemerintah – khusus rezim pemerintahan
yang terlibat dalam pemilu dan kampanye – mungkin akan enggan
untuk berpartisipasi. Tetapi melihat maraknya ketidakseimbangan
persaingan kampanye dan mendesaknya kebutuhan reformasi sistem
politik, menjadi sangat penting untuk mengadopsi protokol-protokol
yang memungkinkan negara-negara Amerika Latin untuk mencapai
kesepakatan mengenai standar pelaporan keuangan, misalnya. Negaranegara ini dapat memanfaatkan Inter-American Democratic Charter
sebagai basis awal. Ketika hal ini terwujud, sangat penting untuk
terus mengembangkan metodologi dan kemampuan tim kerja dalam
melaksanakan aktivitas pengawasan dan pelaporan.
2. Lembaga regional dapat terus mengangkat isu keuangan politik di
dalam forum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi,
misalnya dengan meminta laporan yang dapat dievaluasi oleh
Mekanisme Penindaklanjutan Implementasi Konvensi Anti-Korupsi
Inter-Amerika (Mechanism for Follow-up on the Implementation of
the Inter-American Convention Against Corruption).
3. Segala bentuk kerjasama kewilayahan harus dapat menyokong upaya
yang dilakukan oleh organisasi pengawas pemilu tingkat nasional dan
mempelopori tindakan spesifik untuk menyelesaikan persoalan terkait
pengawasan keuangan politik – misalnya, mendukung inisiatif untuk
merumuskan dan mengkoordinir sebuah metodologi umum dan
komparatif dalam upaya pengawasan keuangan politik.
4. Donatur asing harus ingat bahwa saat ini sejumlah besar dana yang
telah digelontorkan untuk upaya pemberantasan korupsi harus
dipisahkan secara strategis antara dana untuk pemberantasan punitive
(penghukuman) dan preventive (pencegahan). Jika tujuan donasi
adalah untuk menghindari korupsi dan mendorong para politisi
untuk melaksanakan kontrol politik yang lebih besar dan lebih baik,
maka transparansi keuangan politik adalah sesuatu hal yang wajib.
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Eropa Tenggara, dan
Asia Tengah*
Daniel Smilov

Pendahuluan
Bab ini akan menganalisis regulasi dan praktik keuangan politik di Eropa
Timur, Eropa Tengah, Eropa Tenggara, dan Asia Tengah.1 Negara-negara di
wilayah ini sangat beragam dalam soal ukuran geografis, rezim politik, model
konstitusi, dan kultur politik. Ada negara-negara yang memiliki konsolidasi
demokrasi yang baik di bagian timur dan tengah Eropa, termasuk negaranegara yang tergabung di dalam Uni Eropa, namun ada pula negara-negara
yang cenderung otoriter seperti di wilayah Asia Tengah.
Meski tidak ada satu ciri spesifik di antara negara-negara di wilayah ini,
mereka tetap memiliki ‘kemiripan regional’, terutama karena kebanyakan
negara-negara tersebut memiliki warisan rezim komunis.2 Banyak negara
di wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dengan rezim otoriter dan
bahkan totaliter, dan mereka juga lemah dalam tradisi demokrasi dan
konstitusionalisme. Setelah runtuhnya rezim komunis pada 198-91, negaranegara ini mengalami fase demokratisasi yang sangat cepat. Sejak itu,
mereka (terutama negara-negara yang menjadi objek kajian pada bab ini)
banyak terlibat dalam upaya meregulasi keuangan politik, di mana negaranegara di Eropa Barat menjadi model acuannya. Tetapi, sistem regulasi yang
diterapkan oleh mereka memiliki logikanya sendiri. Secara umum, negara*

 ab ini berdasarkan makalah berjudul ‘Political Finance in East, Central, and South East Europe &
B
Central Asia, oleh Daniel Smilov. Makalah asli disunting oleh Fredrik Sjöberg.
1 Di dalam bab ini, Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah merujuk pada (urutan berdasarkan
abjad): Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik
Ceko, Estonia, Eks-Republik Yugoslavia Makedonia (the Former Yugoslav Republic of Macedonia/
FYROM), Georgia, Hungaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro,
Polandia, Romania, Rusia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Ukraina, and
Uzbekistan.
2 Hal ini tidak berlaku bagi Turki yang tidak pernah berada di bawah rejim pemerintahan komunis.
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negara di wilayah ini memiliki sistem aturan yang sangat rinci, pembatasan
terhadap donasi dan pengeluaran, serta mekanisme pelaporan. Sayangnya,
efektivitas dan penegakan regulasi-regulasi tersebut tidak seimbang dengan
kuantitasnya, dan ada persepsi umum di masyarakat yang tidak puas dengan
tingkat transparansi yang ada.
Makna dari regulasi-regulasi itu sendiri dapat menjadi berbeda-beda
tergantung konteks politik dan konstitusi masing-masing negara. Di negara
yang cenderung otoriter, peraturan keuangan politik yang ekstensif dan
terperinci dapat digunakan sebagai alat untuk melemahkan pihak oposisi dan
mencegah munculnya aktor-aktor politik baru yang kuat. Oleh sebab itu akan
sangat sulit mendiskusikan peraturan keuangan politik di wilayah ini tanpa
terlebih dahulu menjelaskan konteks konstitusional dan politik yang menjadi
latar belakangnya. Bagaimanapun juga, tugas utama keuangan politik untuk
partai dan kampanye adalah untuk menjamin kompetisi demokrasi yang
pluralistik dan sehat; di beberapa negara yang akan dibicarakan dalam bab
ini, hal tersebut tidak terjadi.

Permasalahan regional terkait uang dalam politik
Meski negara-negara di wilayah ini masing-masing berbeda dalam berbagai
aspek, ada berbagai kesamaan yang membuat mereka kesulitan untuk
menciptakan transparansi dan kontrol yang efektif atas keuangan politik.
Contoh-contoh persoalan yang terjadi di negara-negara otoriter yang dibahas
dalam buku ini agak sulit ditemukan karena jarang terpublikasi, selain karena
praktik jurnalisme investigatif di negara-negara tersebut sangat direpresi.
Penyalahgunaan sumber daya negara

Menggunakan uang negara untuk tujuan-tujuan politik merupakan praktik
yang lumrah di negara-negara Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia
Tengah. Banyak pihak berpendapat bahwa negara-negara di wilayah
ini memiliki persoalan penyalahgunaan kekayaan negara lebih kronis
dibandingkan negara-negara lain. Di Russia bahkan orang-orang punya
istilah sendiri untuk menyebut praktik penyalahgunaan kekayaan negara
untuk pemenangan pemilu: administrativnyi resurs.
Selama kekuasaan rezim komunis yang menggunakan sistem partai tunggal,
uang partai dan uang negara nyaris mustahil untuk dibedakan. Persoalan ini
pertama kali disadari awal dekade 1990, ketika negara-negara yang berpartisipasi
dalam Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa setuju untuk
menandatangani Dokumen Copenhagen.3 Hal ini menjadi titik awal bagi
masyarakat memutus warisan rezim komunis dan memahami bahwa harus ada
‘pemisahan yang jelas antara Negara dan partai politik; khususnya, partai politik
3

CSCE 1990.
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Kontrol negara atas arena politik

Masih terkait dengan persoalan penyalahgunaan sumber daya negara
adalah persoalan mengenai kontrol berlebih dari pemerintah atas proses
politik. Saking kuatnya kontrol pemerintah atas politik, spektrum politik di
negara-negara ini bukan antara kelompok sayap-kiri yang pro buruh dengan
kelompok sayap kanan yang berorientasi pasar, tetapi antara pemerintah
dengan pihak oposisi. Di sejumlah negara, peraturan keuangan politik
didesain untuk melanggengkan partai berkuasa.5
Wilayah yang menjadi objek diskusi dalam bab ini mencakup negara-negara
yang mewakili spektrum demokrasi yang beragam, dari negara-negara otoriter
di Asia Tengah, negara-negara yang lebih demokratis di Eropa Tengah dan
Baltik, serta yang berada di tengah-tengahnya.6
Rusia adalah contoh negara yang menerapkan kontrol yang sangat besar
terhadap proses politik semenjak beberapa tahun terakhir. Jika di dekade
1990-an negara ini memiliki kehidupan politik yang kompetitif (meskipun
kacau-balau), pada dekade 2000-an, dunia perpolitikan Rusia justru
mengalami penurunan dilihat dari aspek demokratisasi.7 Seiring berjalannya
waktu, kekuasaan politik mengalami sentralisasi di kursi kepresidenan, dan
partai yang berkuasa sangat mendominasi Duma (parlemen). Secara perlahan,
partai politik semakin diregulasi sehingga hanya sedikit partai yang secara
resmi terdaftar di lembaga pemerintah terkait. Proses ini diinisiasi oleh partai
berkuasa, United Russia, untuk menghalang-halangi partai-partai baru
untuk muncul.8 Pemerintah juga menerapkan konsep ‘demokrasi terkelola’
yang kerap menggelar pemilu di mana hasil akhirnya sudah bisa ditebak
jauh-jauh hari, membentuk kubu ‘oposisi jinak’, dan mengontrol secara ketat
media-media komunikasi.
Di dalam konteks semacam itu, desain peraturan keuangan politik standar
seperti pelarangan donasi asing, pembatasan belanja kampanye, dan
pembatasan relasi antara partai dengan organisasi sipil dapat memiliki makna
yang berbeda dengan jika regulasi yang sama dipraktikkan dalam konteks
yang lebih terbuka, karena ada potensi disalahgunakan untuk mengekang
aktivitas politik.
4

Ibid., h. 4.

5

Smilov 2002.

6

Lihat http://www.freedomhouse.org/regions/central-and-eastern-europeeurasia

7 Sebagaimana ditegaskan oleh, misalnya skor Freedom House pada periode tersebut. Lihat Freedom
House 2004.
8

Kynev 2011.
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tidak bisa menjadi satu dengan Negara’.4 Sayangnya, praktik penyalahgunaan
sumber daya negara masih sering terjadi dan bahkan mengalami tren kenaikan
di beberapa negara. Persoalan ini akan dibahas lebih detail di bagian selanjutnya.

Penyuapan sektor swasta dan pembelian perlakuan khusus
pemerintah

Penyuapan sektor swasta untuk mendapatkan perlakuan khusus pemerintah
telah berada di belakang skandal pendanaan partai yang serius bahkan
di beberapa negara demokrasi yang lebih mapan, seperti Republik Ceko,
Polandia, dan Hungaria.9 Dilihat dari orientasi politik beberapa partai
(atau koalisi di parlemen), juga adanya relasi antara partai tersebut dengan
kepentingan korporasi, mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan
prinsip hadirnya aktor-aktor politik ini adalah untuk melobi kepentingan
bisnis perusahaan sponsor. Para pengamat menjelaskan bahwa beberapa
anggota parlemen, seperti yang terjadi di Ukraina, secara de facto adalah
perwakilan korporasi – yakni orang-orang dari kalangan bisnis yang maju
sebagai anggota parlemen untuk melindungi kepentingan bisnis masingmasing.10 Representasi bisnis semacam ini juga terjadi di negara-negara yang
menerapkan sistem politik yang fokus pada partai (presidensial), meskipun
jumlahnya mungkin lebih sedikit.
Mayoritas kasus skandal keuangan yang terjadi di wilayah ini lebih banyak
berkaitan dengan motif kekayaan pribadi daripada untuk memperkaya
lembaga atau partai politik tertentu. Hal ini terjadi, misalnya, pada kasus
terkenal ‘pembelian undang-undang’ pada tahun 2007 di Estonia, di
mana sosok pengusaha paling terkemuka di negara tersebut memberikan
donasi besar kepada sejumlah partai politik ketika perusahaannya sedang
membangun pembangkit listrik bersumber daya terbarukan. Undangundang baru yang disahkan oleh anggota parlemen di kemudian hari untuk
menyubsidi proyek pembangunan tersebut berujung pada tuduhan bahwa
sang pengusaha dan parlemen menjalin kolusi.11
Skandal Lazarenko (lihat Kotak 6.1.) adalah contoh terbaik yang
menunjukkan bagaimana para politisi memperkaya diri dengan memberikan
previlese kepada para pengusaha yang rela membayar mahal. Kasus-kasus
semacam ini banyak terjadi di negara-negara lain yang menjadi objek kajian
bab ini. Semua persoalan keuangan politik yang telah disebut di atas berkaitan
erat dengan persoalan lain yang lebih besar terkait politik berbiaya tinggi
yang diterapkan oleh hampir semua negara-negara tersebut. Kepentingan
bisnis dapat dengan mudah mempengaruhi lembaga legislatif dan regulasi
di sejumlah pemerintahan yang kurang terinstitusionalisasi dengan baik.12

9

Smilov dan Toplak 2007.

10

Matuszak 2012.

11

Koppel 2012.

12

Grigas 2012; OECD 2013, h. 145.
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Pendanaan yang melanggar hukum dan dilarang hukum

Mengelak dari aturan dan menghindari transparansi

Negara-negara di wilayah Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah
pada umumnya mengalami kesulitan menerapkan peraturan keuangan
politik yang efektif. Pada awal periode transisi dari rezim komunisme, banyak
negara memiliki karakter pelanggaran yang sederhana dan regulasi yang
tidak efektif. Banyak transaksi keuangan politik yang tidak dicatat dengan
baik: kebanyakan uang berpindah tangan secara harafiah (melalui koper
atau tas) daripada melalui transfer antar bank, hal ini mempersulit proses
transparansi dan membuat regulasi pembatasan terhadap belanja dan donasi
politik menjadi sia-sia. Seiring dengan modernisasi sistem perbankan dan
meningkatnya jumlah kelas menengah yang memiliki rekening bank dan
kartu kredit, bentuk-bentuk pelanggaran sederhana seperti di atas semakin
jauh berkurang.13 Hanya saja, jejaring kriminal dan para pelanggar dapat
beradaptasi dengan perkembangan tersebut dan mulai menggunakan metodemetode yang lebih rumit untuk menghindari aturan dan pemeriksaan.1415

Kotak 6.1. Skandal Lazarenko16
Pavlo Lazarenko, politisi Ukraina dan mantan perdana menteri, berhasil meraup banyak uang
selama menjabat karena diduga meminta jatah 50 persen laba perusahaan yang menjadi
“kliennya”. Kasus ini terdokumentasi dengan baik karena Lazarenko diadili di Pengadilan
Distrik Amerika Serikat atas tuduhan penipuan, konspirasi untuk pencucian uang, pencucian
uang, dan pemindahan properti curian.

Ikhtisar peraturan keuangan politik
Terdapat perkembangan signifikan dalam regulasi keuangan partai dan
kampanye politik di Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah selama 20
13

Smilov dan Toplak 2007.

14

International IDEA 2013.

15

Kyiv Post 2013.
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Pendanaan yang melanggar hukum dan dilarang hukum masuk ke tubuh
politik di banyak negara yang menjadi kajian bab ini, termasuk dana yang
berasal dari kejahatan terorganisir atau keterlibatan langsung aktor-aktor
kriminal di dalam partai politik dan pemilu. Negara-negara yang terletak di
jalur distribusi perdagangan narkotika – terutama di Asia Tengah, Balkan,
dan perbatasan Uni Eropa – merupakan yang paling rentan terhadap
persoalan ini.

tahun terakhir. Banyak negara
di wilayah tersebut menerapkan
model regulasi yang komprehensif
dari nol. Ada kecenderungan
untuk fokus pada pembatasan
belanja dan kontribusi politik,
yang
menunjukkan
tingkat
kepercayaan terhadap peran negara sebagai regulator masih sangat kuat.
Skor agregatif yang didapat dari Basis Data International IDEA mengenai
Keuangan Politik menunjukkan bahwa negara-negara di wilayah ini
merupakan negara yang paling teregulasi di dunia. Hal ini menunjukkan
populernya model peraturan keuangan politik yang komprehensif di
wilayah tersebut. Namun ada jarak yang sangat jauh antara komitmen
normatif dengan tingkat kepatuhan yang sebenarnya. Meski banyak negara
telah melakukan pencapaian mengagumkan dalam hal transparansi,
tetapi penegakan regulasi masih menjadi persoalan serius di banyak kasus.
Penerapan dana publik (subsidi negara) juga menjamur di banyak negara,
meskipun proses pencairannya sering bermasalah akibat persoalan yang
menyangkut pengalokasian anggaran.
Meski banyak negara telah meraih
pencapaian yang mengagumkan dalam
hal transparansi, tetapi persoalan
penegakan hukum masih menjadi
persoalan di banyak kasus.

Regulasi-regulasi yang diterapkan oleh negara-negara di wilayah ini umumya
dipengaruhi oleh standar yang ditetapkan Council of Europe (CoE), Uni
Eropa, dan organisasi-organisasi lain seperti Organisasi untuk Keamanan
dan Kerjasama Eropa (OSCE). Tingkat pengaruh organisasi-organisasi ini
berbeda-beda di tiap negara, di mana Belarusia dan Asia Tengah terpengaruh
paling sedikit. Sementara di Eropa Tengah, Timur, dan Turki, CoE dan
Uni Eropa memiliki peran yang sangat signifikan. Beberapa negara berada
dalam pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga di bawah CoE dan
Uni Eropa terkait kepatuhan mereka terhadap standar yang disepakati.16
Banyak juga terdapat ketidakharmonisan antar regulasi, meskipun berbagai
instrumen mengandung himpunan peraturan yang penting. Salah satu
kelemahan dari upaya yang dilakukan organisasi-organisasi internasional ada
pada pendekatan mereka yang terlalu teknis dan apolitis, serta konsentrasi
yang terlalu terpusat pada isu korupsi sebagai persoalan utama yang harus
diberantas melalui regulasi. Hasilnya, keuangan politik menjadi semacam
arena tambal-sulam dari regulasi-regulasi yang kompleks dan sulit dipahami.
CoE merupakan organisasi yang paling banyak terlibat dalam upaya
standarisasi peraturan keuangan politik di Eropa. Organisasi ini telah
menghasilkan banyak dokumen mengenai regulasi pendanaan partai, di
mana teks utamanya adalah Recommendation of the Committee of Ministers
on Common Rules Against Corruption in the Funding of Political Parties and
16 Lihat, misalnya, laporan dari Group of States against Corruption (GRECO), yang didirikan pada
1999 oleh the CoE untuk mengawasi kepatuhan negara kepada standar anti-korupsi yang telah
ditetapkan organisasi.
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Upaya untuk memproduksi suatu kerangka kerja normatif yang dapat
diterapkan di seluruh Eropa sangat disarankan dan pastinya sangat berguna.
Namun, kebanyakan negara yang akan diteliti dalam bab ini secara umum
telah memenuhi standar yang direkomendasikan oleh CoE dan OSCE;
menjadi tidak jelas juga apakah rekomendasi tersebut menuntut negaranegara tujuannya untuk menerapkan regulasi-regulasi baru atau tidak.
Efektivitas regulasi umumnya sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja dari
lembaga pengawas dan penegak regulasi itu sendiri. Sebagaimana sering
terjadi terhadap standar-standar regulasi di dunia, hasrat untuk merekonsiliasi
tradisi hukum yang berbeda-beda hanya akan menghasilkan norma-norma
yang abstrak dan umum, sehingga tingkat efektivitas pengawasan dan
implementasinya dapat berbeda-beda di tiap negara.
OSCE/Departemen untuk Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(Office for Democratic Institutions and Human Rights/ODIHR) dan
Panduan Komisi Venesia untuk Regulasi Partai Politik telah menyediakan
panduan spesifik dalam mekanisme pelaporan finansial dan isu-isu lain terkait
penyalahgunaan kekayaan negara.18 Mengenai pelaporan finansial, panduan
tersebut menyatakan bahwa ‘akan sangat baik jika hasil pelaporan tersebut
dibuat agar dapat diakses melalui internet secara tepat waktu’.19 Panduan
tersebut juga menyarankan agar partai politik menyerahkan laporan tahunan
mengenai pendapatan dan anggaran belanja mereka untuk periode di luar masa
kampanye. Mengenai penyalahgunaan kekayaan negara, persoalan intimidasi
dan mobilisasi pegawai negeri mendapat sorotan khusus. Panduan tersebut
menyatakan bahwa ‘sudah menjadi praktik yang mendarah-daging bahwa
rejim pemerintah kerap memaksa pegawai-pegawai negeri untuk menghadiri
pawai atau kampanye kubu pro-pemerintah’. Panduan OSCE/ODIHR secara
tegas menyarankan undang-undang agar melarang praktik semacam itu.
Patut dicatat bahwa dapat menjadi persoalan bagi sebuah negara untuk
mengadopsi mentah-mentah model regulasi dan kelembagaan yang diterapkan
oleh negara-negara yang lebih maju. Persoalan muncul ketika negara yang
mengadopsi model tersebut tidak memahami konteks dan faktor-faktor yang
menyebabkan model regulasi tersebut sukses di negara asalnya. Sehingga
17

Council of Europe 2003.

18 OSCE/ODIHR 2011. ODIHR adalah lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap ‘dimensi
kemanusiaan’ dalam OSCE.
19

OSCE/ODIHR 2011.
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Electoral Campaigns (Rekomendasi Komite Dewan mengenai Peraturan
Umum Pemberantasan Korupsi dalam Pendanaan Partai Politik dan
Kampanye Pemilu).17 Rekomendasi ini secara tegas menegakkan prinsip
pembatasan pengeluaran sebagai regulasi yang sah di Eropa. Selain itu
rekomendasi tersebut juga mendorong diskusi mengenai dibolehkannya
pendanaan dari korporasi dan donasi privat bisa diambil dari pajak.

banyak terjadi pengadopsian suatu regulasi menjadi memiliki makna atau
hasil yang berbeda ketika diterapkan ke dalam konteks lokal.

Sumber pendapatan partai politik dan kandidat
Negara-negara di wilayah Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah
memiliki jumlah peraturan keuangan politik yang sangat banyak. Tetapi
dampak yang dihasilkan dari regulasi-regulasi tersebut tidak selamanya
berbanding lurus dengan jumlahnya.
Larangan kontribusi

Ada dua jenis regulasi kontribusi yang secara universal digunakan oleh
negara-negara di wilayah ini: pelarangan donasi asing dan donasi anonim
(donasi anonim dilarang untuk meningkatkan transparansi dan untuk
memfasilitasi pengawasan). Secara teoritis, pelarangan terhadap donasi
asing diterapkan untuk menjaga proses politik dalam negeri dari pengaruhpengaruh aktor internasional. Hanya saja tingkat pelarangannya berbeda
dari satu negara ke negara lainnya. Khusus di Eropa Tengah, pelarangan
ini ditujukan untuk menghindari donasi asing langsung kepada partai
dan kandidat, khususnya dalam konteks kepemiluan. Donasi asing dari
pihak yang memiliki keterkaitan dengan partai politik atau NGO (NonGovernment Organization) independen biasanya diperbolehkan, dan dapat
digunakan untuk berbagai kegiatan kepartaian seperti seminar, pelatihan
kepemimpinan, penyelenggaraan acara, dan sebagainya. Bahkan, terdapat
kerjasama yang intens antara partai politik di Eropa Timur, Tengah, dan
wilayah Balkan dengan yayasan politik asal Jerman (misal: Konrad Adenauer
Stiftung dan Friedrich Ebert Stiftung) dan Amerika Serikat (misal: National
Endowment for Democracy, National Democratic Institute for International
Affairs, International Republican Institute). Dengan semakin meningkatnya
akses negara-negara Eropa Tengah dengan Uni Eropa, kerjasama-kerjasama
semacam itu terus berlanjut dan semakin intens.
Sebaliknya, di negara-negara bekas Uni Soviet, pelarangan terhadap donasi
asing diterapkan secara menyeluruh dan umumnya memang ditujukan
untuk memurnikan aktivitas politik dari pengaruh-pengaruh asing, termasuk
lembaga-lembaga independen yang pro-demokrasi. Hal ini biasanya terjadi di
negara-negara dengan pemerintahan otoriter atau semi-otoriter. Kazakhtan,
misalnya, pelarangan donasi asing juga berlaku bagi partai atau kandidat yang
menerima donasi dari organisasi lokal yang didanai oleh donatur asing, atau
memiliki keanggotaan atau partisipasi internasional. Di Rusia, sebuah UndangUndang yang diterapkan pada 2012 memaksa organisasi-organisasi lokal yang
menerima dana dari pihak internasional untuk didaftarkan sebagai ‘agen asing’
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Pembatasan kontribusi

Mayoritas negara di wilayah ini memiliki regulasi yang membatasi jumlah
donasi atau kontribusi politik.22 Tingkatan pembatasannya berbeda-beda
dalam soal jumlah, waktu/durasi, dan penerima. Biasanya, negara-negara
yang tidak memberikan dana publik (subsidi pemerintah) kepada partai/
kandidat akan sangat mengandalkan donasi dari sektor privat (korporasi),
sedangkan negara yang menyediakan dana publik akan lebih ketat
membatasi donasi privat yang beredar. Ukraina tidak menyediakan dana
publik sejak 2007-08, dan pembatasan kontribusi ditetapkan sangat tinggi.
Setiap individu di Ukraina dapat memberikan kontribusi politik hingga 400
kali lebih tinggi dari upah minimum per bulan (I$58.400) kepada partai
dan 20 kali lebih tinggi dari upah minimum (I$2.920) kepada satu kandidat
di dalam pemilu parlementer.23 Di Amerika Serikat, pembatasannya adalah
5.000 dan 2.600 USD per tahun24, atau setara dengan empat dan dua kali
lebih tinggi dari upah minimum.25 Namun harus diingat bahwa komparasi
dengan Amerika Serikat memiliki komplikasi tersendiri karena di AS terdapat
komite aksi politik (Political Action Committee/PAC) yang memungkinkan
disalurkannya donasi-donasi kecil dalam jumlah banyak yang terkadang
jumlahnya melampaui batasan yang telah ditetapkan. Perbandingan dengan
negara-negara di Eropa Barat juga sulit karena hanya sedikit negara di wilayah
tersebut yang membatasi jumlah donasi yang dapat diberikan seseorang
20

Human Rights Watch 2013.

21 Salah satu contoh teranyar adalah organisasi pengamat pemilu domestik di Azerbaijan, Election
Monitoring and Democracy Studies (EMDS). EMDS telah mengawasi pemilu sejak tahun 2000-an,
tetapi masih belum menjadi lembaga resmi hingga hari ini. Lihat OSCE/ODIHR 2013c.
22 Berdasarkan Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik, 55 persen negara yang
dibahas dalam bab ini menerapkan pembatasan jumlah uang yang dapat didonasikan donatur kepada
partai politik pada periode non-pemilu dan 59 persen negara menerapkannya pada periode pemilu,
sementara itu 62 persen negara membatasi jumlah donasi kepada kandidat perseorangan.
23 Di dalam buku ini, Dolar Internasional (I$) ditulis bersama dengan jumlah uang dalam mata uang
negara masing-masing. Dolar Internasional adalah mata uang hipotetis yang menghitung daya beli
masyarakat sehingga cocok digunakan sebagai pembanding antar negara. Untuk negara-negara yang
daya beli masyarakatnya berbeda secara signifikan dengan Amerika Serikat (yang menjadi dasar
pembanding), nilai tukar I$ mungkin dapat berbeda dengan nilai tukar nominal. Tidak akan ada
pembandingan bagi Dolar AS (karena nilainya sama dengan I$), mata uang tidak dikenal, dan mata
uang sekunder seperti Euro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab Tambahan V. Pada 2012, upah
minimum di Ukraina, sebagaimana dihitung oleh Kementerian Kebijakan Sosial, adalah 146 USD
per bulan.
24

Federal Election Commission 2013.

25 United States Department of Labor 2009. Perhitungan berdasarkan upah per jam minimum di
Amerika Serikat sebesar 7,25 USD per jam.
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dan bertujuan untuk membatasi aktivitas politik mereka.20 Bahkan di negaranegara yang tidak memiliki pelarangan terhadap donasi asing, hasil yang sama
dapat dicapai dengan mengontrol secara ketat NGO-NGO yang ada, menolak
mendaftarkan mereka secara resmi, atau bahkan melarang dan membubarkan
mereka jika NGO-NGO ini tidak menyerahkan laporan keuangan.21

kepada partai atau kandidat. Salah satu negara yang menerapkan pembatasan
adalah Prancis, di mana donasi individual untuk kampanye pemilu dibatasi
sebesar 4.600 Euro (I$5.400), atau setara dengan tiga kali upah minimum
(dan hanya sepersepuluh dari batasan di Ukraina).26
Gambar 6.1. Pembatasan kontribusi untuk kandidat politik di Eropa
Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah

© International IDEA

n Ya n Tidak
Sumber: International IDEA. Peta ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014.
Data terus diperbaharui pada Basis data IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat http://www.idea.int/
political-finance/question.cfm?id=268

Kombinasi pendanaan antara dana publik dengan dana korporasi bukan
merupakan praktik yang lumrah, meskipun beberapa negara di Eropa
Tengah mengadopsi pendekatan semacam ini. Salah satu contohnya adalah
Republik Ceko, di mana negara menyediakan subsidi dana untuk partai
sekaligus tidak membatasi jumlah belanja partai ataupun kontribusi politik
yang dapat diberikan.
Kebanyakan negara-negara yang diteliti dalam bab ini sangat bergantung pada
regulasi pembatasan kontribusi dan pengeluaran. Untuk mengkompensasi
pembatasan tersebut, 83 persen negara menyediakan skema pemberian dana
publik bagi partai/kandidat. Model keuangan politik semacam ini mirip
dengan yang dipakai oleh Prancis, di mana pemerintah memberikan dana
publik sekaligus membatasi jumlah kontribusi dan pengeluaran.
Sumber-sumber pendapatan swasta

Partai-partai politik di wilayah Eropa Timur, Eropa Tengah, Eropa Tenggara,
dan Asia Tengah pada umumnya sangat bergantung pada dua jenis sumber
pendapatan: dana publik dan dana swasta (di mana sebagian besar berasal
dari korporasi). Di sejumlah negara, garis batas antara pendanaan ilegal

26

Service-Public.fr 2014.
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Iuran anggota dan donasi-donasi kecil

Pendapatan partai yang berasal dari iuran anggota dan donasi-donasi
individual biasanya hanya sedikit. Terlebih lagi, partai politik di wilayah
ini masih rapuh secara kelembagaan dan jarang yang berumur panjang:
bahkan di Eropa Tengah, di mana banyak partai-partai mapan yang berasal
dari periode transisi sekarang telah bubar dan digantikan dengan banyak
pendatang baru. Itulah sebabnya kesetiaan anggota kepada partai termasuk
rendah, dan tidak ada contoh yang cukup representatif terkait partai politik
yang dapat mengumpulkan uang secara signifikan hanya dari iuran anggota
dan donasi-donasi kecil. Secara keseluruhan, memang iuran anggota
dan donasi kecil hanya memainkan peran yang tidak signifikan terhadap
pendanaan partai di hampir semua wilayah yang dibahas di dalam buku
ini. Tetapi untuk beberapa negara di Eropa Timur – seperti Ukraina dan
Hungaria, di mana tidak ada batasan untuk jumlah iuran anggota – iuran
anggota dapat digunakan untuk melompati regulasi pembatasan kontribusi
dan kewajiban penyerahan laporan keuangan, serta dapat menjadi sumber
pendapatan partai yang potensial.27
Donasi besar (dan donasi korporasi)

Oleh karena iuran anggota dan donasi-donasi kecil biasanya merupakan
bentuk penggalangan keuangan politik yang tidak signifikan, partai politik
harus bergantung pada dana publik dan donasi-donasi besar. Donasi besar
biasanya berarti donasi dari korporasi, sekalipun dana tersebut diberikan
oleh seorang pengusaha perseorangan, bukan langsung dari perusahaan.
Tidak ada batasan donasi korporasi terhadap partai maupun kandidat politik
di mayoritas negara yang dibahas dalam bab ini. Pengecualian hanya terjadi
di Bulgaria, Polandia, dan Rusia. Beberapa negara menerapkan pelarangan
parsial terhadap donasi korporasi, baik kepada partai maupun kandidat;
pelarangan ini problematik karena dapat diakali dengan menggunakan
pihak ketiga untuk menyalurkan uang. Di Azerbaijan dan Rusia, korporasi
tidak boleh memberikan donasi kepada partai tetapi boleh kepada kandidat.
Sedangkan di Armenia, Ukraina, dan Uzbekistan yang terjadi sebaliknya.
Donasi besar atau korporasi merupakan sebuah persoalan di wilayah ini
karena sering dikaitkan dengan praktik suap dan politik balas budi. Telah
27 Hal ini khususnya terjadi dengan mekanisme iuran anggota partai di Rusia. Laporan GRECO pada
tahun 2012 menjelaskan bagaimana iuran anggota berbeda dengan donasi pada umumnya dan dapat
diberikan tanpa ada batasan jumlah tertentu. Penulis laporan tersebut ‘menyadari pentingnya jumlah
iuran keanggotaan yang diberikan oleh konglomerat berpengaruh dan pejabat publik’. Kerangka
regulasi yang ada di Rusia saat ini sangat membuka peluang bagi terjadinya praktik semacam itu:
lihat GRECO 2012.
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dengan donasi korporasi tidak selamanya jelas, baik dalam aspek regulasi
maupun praktik di lapangan.

banyak terjadi skandal, misalnya
di Republik Ceko di mana
pemerintahan Vaclav Klaus jatuh
karena tuduhan praktik suap.28
Di Latvia, merebaknya persepsi
korupsi dan kuatnya pengaruh
oligarki memaksa presiden saat
itu, Valdis Zatlers, mengadakan referendum untuk membubarkan parlemen
pada tahun 2011.29 Bahkan Estonia, yang merupakan salah satu negara dengan
tingkat korupsi paling rendah dari negara-negara lain di bab ini, pernah
mengalami skandal korupsi pendanaan partai. Pada 2012, mantan anggota
parlemen, Silver Meikar, mengaku mendonasikan uang sebesar 7.600 EUR
(I$10.200) kepada partai berkuasa saat itu, Partai Reformasi, pada tahun
2009 dan 2010.30 Meikar menyatakan bahwa donasi tersebut berasal dari
rekan-rekan anggota parlemen dan anggota partai, dan ada beberapa anggota
Partai Reformasi yang juga mendonasikan kekayaan mereka.31 Kasus ini
tidak pernah diinvestigasi dan dibawa ke pengadilan karena menerima dana
yang tidak jelas asal-usulnya bukan merupakan tindakan kriminal menurut
Undang-Undang Partai Politik di Estonia. Donatur utama di dalam kasus
tersebut juga tidak pernah terungkap.
Pengusaha
yang
kaya
dapat
mempengaruhi kondisi politik domestic
apapun tipe regulasi pendanaan yang
diterapkan, yang sekaligus dapat
menujukkan ketidakefektifan refulasiregulasi tersebut.

Di Rusia, telah menjadi rahasia umum bahwa dukungan yang diberikan
kepada Boris Yeltsin oleh para oligark pada pemilu tahun 1996 merupakan
sebuah harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan previlese
membangun kerajaan-kerajaan bisnis melalui kesepakatan privatisasi yang
tidak transparan.32 Pada dekade 2000-an, presiden Putin dan Dmitrii
Medvedev mengontrol para oligark ini dengan ketat, dan hanya pihak-pihak
yang tidak membahayakan rezim pemerintah saja yang dapat beroperasi
secara leluasa, sehingga konsep kepemilikan ‘swasta’ yang dimiliki oleh
oligark-oligark ini menjadi tidak berarti apa-apa.
Luas suatu negara dan hadirnya eksistensi oligarki dapat mempengaruhi
keuangan politik. Pengusaha yang kaya raya dapat mempengaruhi politik
lokal apapun tipe regulasi pendanaan yang diterapkan, yang sekaligus dapat
menunjukkan ketidakefektifan regulasi-regulasi tersebut. Fenomena ‘oligarki
partai’, atau partai yang dikelola oleh individu kaya raya, merupakan fenomena
yang kerap terjadi di banyak negara yang dibahas dalam bab ini, sebagaimana
28 Hal ini dapat kita pahami melalui kutipan: ‘Khususnya, partai (partai Klaus, Civic Democratic Party
atau CDP) menerima donasi dalam jumlah besar dari dua donatur fiktif (salah satunya seorang warga
Hungaria yang telah wafat) yang pada kenyataannya berasal dari seorang pengusaha besar, Milan
Srejber, yang memenangkan tender pembelian perusahaan baja Moravian di bawah pemerintahan
partai CDP’. Orenstein 2001.
29

International IDEA 2013.

30

Estonian Public Broadcasting 2013.

31

Para petinggi Partai Reformasi membantah pernyataan ini.

32

Schroder 1999.
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Ada dua hal penting yang harus dicatat di sini. Pertama, banyak pihak
menganggap bahwa fenomena ‘oligarki partai’ bukanlah persoalan bagi
demokrasi. Kelompok ini berpendapat bahwa individu-individu kaya di
masyarakat harus dibebaskan untuk memulai proyek politik mereka sendiri.
Pembatasan-pembatasan atas inisiatif tersebut melalui pendekatan regulatif,
administratif, dan hukum, sebagaimana diterapkan pada kasus Mikhail
Khodorkovsky,34 hanya akan menghambat kebebasan di dalam demokrasi.
Tetapi proyek politik para pengusaha dapat menjadi masalah ketika proyekproyek tersebut merupakan hasil dari, atau bertujuan untuk, membangun
relasi ilegal antara kekuasaan politik dan uang serta menghasilkan sifat pilih
kasih pemerintah dalam hal ini pemerintah berpihak pada kepentingankepentingan ekonomi tertentu. Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara
yang diteliti untuk pembahasan bab ini, khususnya negara bekas pecahan
Uni Soviet, memiliki persoalan semacam itu. Makna dari kata ‘oligarki’ itu
sendiri sudah mengimplikasikan perkawinan tidak sah antara kekuasaan dan
uang, yang semakin memperumit upaya para pengusaha untuk masuk ke
dalam politik. Namun patut diingat bahwa hadirnya oligarki di dalam sistem
politik suatu negara dapat menjadi penanda tingkat kompetisi yang tinggi: di
negara otoriter yang tidak kompetitif (seperti Belarusia dan beberapa negara
di Asia Tengah), persoalan oligarki nyaris tidak ada karena para oligark yang
mengambil posisi oposisi lebih mudah dihajar oleh sistem pengadilan.35
Kedua, peraturan-peraturan terkait keuangan politik tidak bisa secara efektif
menangkal struktur oligarki secara mandiri; dibutuhkan banyak reformasi
konstitusional dan hukum yang lebih substantif. Jika oligark memiliki
pengaruh yang kuat atas jalannya roda pemerintahan, uang mereka akan
tetap mengalir kepada partai dan kandidat tak peduli jenis kerangka kerja
hukum apa yang diterapkan untuk kontribusi dan pengeluaran keuangan
politik. Pertanyaannya adalah seberapa kasat mata proses aliran dana tersebut.
Agak aneh memang, di beberapa negara Eropa Timur – khususnya Rusia
dan Ukraina (yang tidak memberikan dana publik dan batasan pengeluaran)
– proses aliran pendanaannya cukup kasat mata, dan masyarakat dapat
33 Wilson 2011.
34 Sebagai kepala perusahaan minyak Yukos, Khodorkovsky merupakan salah satu orang terkaya di Rusia
pada awal dekade 2000-an. Ketika Putin mulai menaiki tangga kekuasaan, Khodorkovsky membiayai
sejumlah kelompok pejuang HAM dan partai-partai politik yang kritis terhadap Kremlin. Ia dituduh
atas kasus penipuan pada tahun 2003, diputus bersalah dua tahun kemudian dan dipenjara hingga
akhir 2013. Banyak pihak menilai kasus pemenjaraan Khodorkovsky sarat kepentingan politik.
35 Salah satu contohnya adalah Zayd Saidov, seorang pengusaha Tajikistan terkenal yang dipenjara
atas berbagai tuduhan pada Desember 2013 setelah pada tahun yang sama mengumumkan akan
membentuk partai politik (lihat RFE/RL 2013). Contoh lainnya adalah pengusaha Mukhtar Ablyazov,
yang istri dan putrinya yang berusia 6 tahun dideportasi dari Italia atas tekanan dari pemerintah
Kazakhstan. Lihat Sindelar 2013.
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ditunjukkan oleh contoh kasus pemilu Georgia tahun 2012 yang akan dibahas
lebih detil nanti. Bahkan negara-negara anggota Uni Eropa juga tidak kebal
terhadap fenomena semacam itu; ambil contoh, misalnya, Latvia.33

dengan mudah mengasosiasikan para pemain politik dengan kepentingankepentingan korporasi tertentu.
Pendanaan yang dilarang hukum

Pendanaan yang dilarang hukum di dalam partai politik dan aktivitas
kampanye telah menjadi persoalan di wilayah ini sejak jatuhnya rezim
komunis. Kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil mengenai persoalan
ini semuanya hanya bersifat spekulatif karena dana yang dilarang hukum
mengalir melalui sektor-sektor informal, meski kita tetap bisa mengambil
beberapa generalisasi tentatif. Bagi para politisi di beberapa negara, sebagian
besar donatur mereka yang paling aktif menyumbangkan uang biasanya
memiliki catatan kriminal dan agenda-agenda mencurigakan. Hanya sedikit
relasi antara kiminal dan politik yang terdokumentasi dengan baik, tetapi
penahanan-penahanan terhadap beberapa tokoh belakangan ini dapat
memberikan bukti-bukti yang lebih kasat mata.36 Terlebih lagi, ada beberapa
kasus pembunuhan politik yang dapat dilihat sebagai bukti situasional
mengenai keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir di dalam politik.
Tokoh-tokoh yang menjadi korban di antaranya Zoran Djinjic,37 saat itu
Perdana Menteri Serbia; Andrey Lukanov, mantan Perdana Menteri Bulgaria;
dan Iliya Pavlov,38 salah satu orang terkaya di Eropa Timur dan merupakan
sponsor sejumlah politisi dan partai politik di Bulgaria.39
Di Kyrgyztan, dana yang dilarang hukum memainkan peran sentral dalam
kampanye pemilu dan proses liberalisasi politik secara umum.40 Kyrgyztan
terletak di rute utama distribusi narkotika antara Afghanistan dan Eropa.
Kelompok kejahatan terorganisir dan para pemimpin-pemimpinnya
dilaporkan memainkan peran sentral dalam upaya melemahkan kekuasaan
Presiden Askar Askaev di dalam periode yang disebut sebagai Revolusi
Tulip.41 Setelah presiden berhasil dijatuhkan, para bos-bos kriminal
terus membangkang terhadap rezim penguasa yang baru secara terbuka.
Dinamika yang sama juga terjadi di negara-negara lain di mana kelompokkelompok yang terlibat dalam bisnis narkotika terlibat dalam proses pemilu
dan politik.42
Pendanaan publik

Pendanaan publik atau subsidi pemerintah merupakan alternatif paling
36 Contohnya: bos perdagangan narkotik Naser Kelmendi yang saat ini sedang dipenjara, diduga
memiliki koneksi dengan partai berkuasa di Montenegro. Lihat Karadaku 2013.
37

Mladenovic 2012.

38

Leviev-Sawyer 2011.

39

Smilov and Toplak 2007

40

Sjoberg 2011.

41

Kupatadze 2008.

42

Shelley 1998.
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Pada beberapa kasus, misalnya di Ukraina, keputusan pemerintah untuk
tidak memberikan dana publik kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh
hasrat rezim penguasa agar partai mereka tetap unggul dalam pemilu. Di
Serbia, hal ini dilakukan secara eksplisit oleh mantan Presiden Slobodan
Milosevic yang berusaha mencekik partai oposisi dengan memberikan dana
publik secara minimal, melarang donasi internasional, dan mengontrol sektor
bisnis dengan menunda-nunda privatisasi.44
Agak sulit mengkategorisasi negara berdasarkan “kemurahan hati” mereka
dalam memberikan dana publik kepada partai/kandidat. Secara umum,
negara-negara di Eropa Tengah – seperti Republik Ceko, Slovakia, Hungaria,
Polandia, Bulgaria, dan Rumania – termasuk tidak pelit dalam memberikan
dana publik.45 Di beberapa negara Eropa Tengah (kecuali Polandia)
pendanaan yang berasal dari korporasi juga diperbolehkan, sehingga sangat
menguntungkan partai-partai politik. Situasi yang sama juga terjadi di Turki,
di mana partai politik dapat mengandalkan sumber pendanaan dari subsidi
pemerintah dan donasi korporasi.
Di negara-negara bekas pecahan Soviet, dana publik kurang populer dan
sangat minim, meskipun terjadi tren peningkatan di Latvia, Lithuania,
dan Rusia. Di Rusia, dominasi Presiden Putin dan lembaga eksekutif atas
lembaga legislatif menyebabkan sebagian besar proporsi dana publik hanya
akan tersalurkan kepada elemen-elemen pro-pemerintah. Partai politik yang
mendapatkan minimal 3 persen suara dalam pemilu akan menerima dana
publik dan subsidi iklan di media massa. Berdasarkan sebuah laporan dari
Kelompok Negara-negara untuk Pemberantasan Korupsi (Group of States
against Corruption/GRECO):
… peningkatan (dana publik) telah meningkatkan situasi keuangan partai
politik secara signifikan. Persentase pendanaan publik di dalam laporan
keuangan tahunan partai meningkat: untuk Partai Komunis meningkat
dari 40% menjadi 50%, untuk ‘Rusia Adil’ dari 7% menjadi 25%,
43 Teleradio Moldova 2013.
44

Chicago Tribune 1997.

45 Milsanya, partai politik di Republik Ceko menerima subsidi dengan total 866.445.067 koruny
(CZK) (I$59,67 juta) pada tahun 2010. Lihat GRECO 2011.
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baik untuk donasi korporasi di hampir semua negara yang menjadi objek
kajian. Hanya segelintir kecil negara yang hanya memberikan sedikit subsidi
langsung kepada partai maupun kandidat politik: Belarusia, Moldova,
Ukraina, Kyrgyztan, dan Turkmenistan. Belarusia dan Turkmenistan tidak
memiliki proses politik yang demokratis maupun kebebasan berserikat, jadi
ketiadaan dana publik hanyalah salah satu cara untuk merepresi munculnya
aktivitas politik yang independen. Moldova telah mengesahkan undangundang mengenai dana publik, dan penerapannya akan dilaksanakan ketika
bab ini sedang mengalami proses penulisan.43

untuk partai Liberal Demokratik dari di bawah 40% menjadi lebih dari
83%, dan untuk ‘Rusia Bersatu’ dari 23% menjadi 36%.46
Menarik untuk dicatat bahwa tidak satu pun partai yang disebut di atas
merupakan partai oposisi. Tentu saja, partai-partai yang diuntungkan dengan
meningkatnya dana publik adalah partai-partai yang terdaftar secara resmi
di lembaga pemerintah, dan kelompok oposisi liberal demokratik kerap
menghadapi hambatan-hambatan serius untuk mendaftarkan diri selama periode
pasca-Soviet.47 Patut diingat pula bahwa batasan 3 persen suara sebagai syarat
mendapatkan dana publik di Rusia bukan termasuk tinggi dibandingkan negaranegara lain di wilayah ini. Contoh: di Turki partai politik harus mendapatkan
minimal 7 persen suara untuk mendapatkan dana publik di pemilu berikutnya.
Hanya saja partai-partai di Turki tidak mengalami kesulitan untuk meresmikan
diri mereka sebagaimana partai-partai oposisi di Rusia.
Di beberapa negara otoriter – seperti di Kazakhstan, Uzbekistan, dan
Azerbaijan – skema dana publik untuk partai oposisi sering digunakan untuk
menekan, mengawasi, dan mengontrol kompetisi politik. Pada praktiknya,
dana publik di negara-negara ini hanya diberikan kepada partai oposisi yang
patuh dan dapat dijinakkan, atau diberikan dengan berbagai cara agar hanya
menguntungkan partai penguasa secara tidak proporsional.
Untuk negara-negara lain di wilayah ini, dana publik umumnya diberikan
secara langsung dan didistribusikan berdasarkan jumlah kursi yang
didapatkan di parlemen atau jumlah suara yang dimenangkan pada
pemilu sebelumnya. Tidak satupun negara yang diteliti untuk bab ini yang
menggunakan formula penghitungan kompleks untuk mengalokasikan dana
publik berdasarkan jumlah donasi-donasi kecil dan iuran keanggotaan. Di
samping distribusi dana publik secara langsung, sejumlah negara juga telah
mempertimbangkan pemberian dana publik secara tidak langsung atau
dalam bentuk barang/komoditas – di mana telah menjadi praktik yang lazim
di sejumlah negara kecil kecuali Estonia – serta akses media gratis kepada
partai, kandidat, atau keduanya.48
Penyalahgunaan sumber daya negara
Penyalahgunaan sumber daya negara di wilayah ini

Penyalahgunaan sumber daya negara merupakan tantangan terbesar di
wilayah ini, terutama di negara-negara yang memiliki konsentrasi kekuasaan
berlebih di lembaga eksekutif, media atau kemandirian peradilan yang
terbatas. Bias struktural yang menitikberatkan kekuasaan pada lembaga
eksekutif ini menempatkan partai penguasa di dalam keistimewaan tidak
46

GRECO 2012, h. 26.

47

CNN 2011.

48

Ibid.

204 International IDEA

Bahkan di negara-negara yang demokrasinya relatif lebih kompetitif, seperti di
Eropa Tengah, rezim pemerintah kerap menggunakan fasilitas negara untuk
kepentingan kelompok mereka. Hanya saja memang fenomena ini lebih kasat
mata di negara-negara yang kurang demokratis. Sebagai contoh, pada pemilu yang
baru-baru ini dilaksanakan di Armenia, OSCE/ODIHR mendokumentasikan
sejumlah
kasus
di
mana
lembaga-lembaga
pemerintah
daerah digunakan sebagai alat
Di banyak negara dalam region ini,
partai petahana sering menunjukkan
kampanye dari kandidat presiden
kreativitas dalam mengeksploitasi
petahana.50 OSCE
Armenia
sumber
daya
negara
demi
lebih
jauh
melaporkan
lemahnya
meningkatkan kemungkinan mereka
upaya penegakan regulasi yang
untuk menang dalam pemilu.
menyebabkan rezim penguasa
leluasa menyalahgunakan sumber
daya negara, sehingga ‘tidak tercipta arena kompetisi yang adil dan setara di
antara para kandidat’.51
Salah satu bentuk penyalahgunaan sumber daya negara oleh penguasa
adalah dengan ‘memerah’ uang dari perusahaan-perusahaan milik negara.
Fakta bahwa sepertiga negara-negara yang didiskusikan dalam bab ini
memperbolehkan perusahaan negara menyalurkan donasi kepada kandidat
menunjukkan besarnya potensi penyalahgunaan sumber daya negara.
Bahkan di negara-negara yang melarang pemberian donasi dari perusahaan
negara kepada kandidat,52 pelarangan tersebut biasanya tidak efektif, dan
justru menjadi motivasi bagi kandidat untuk menghindari transparansi dan
kewajiban penyerahan laporan keuangan.53
Praktik penyalahgunaan sumber daya negara melalui donasi BUMN semakin
dipermudah dengan kultur patronase di dalam proses penunjukan direktur
atau dewan manajer perusahaan terkait.54 Meski hanya ada sedikit contoh
kasus mengenai pemberian donasi politik dari perusahaan pelat merah, partai
politik kadang-kadang memberikan laporan yang mengungkapkan adanya
keterkaitan antara BUMN dengan partai politik. Sebagai contoh, di Serbia,
Partai Demokratik menyerahkan daftar pemberi donor yang mencakup
nama-nama yang pernah ditunjuk oleh partai untuk memimpin perusahaan-

49

OSCE/ODIHR 2013a, h. 21.

50

OSCE/ODIHR 2013e.
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Ibid.
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Untuk donasi kepada partai, 87 persen negara melarang.
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Smilov dan Toplak 2007.

54

Grzymala-Busse 2003.
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hanya di negara-negara otoriter seperti Belarusia, Azerbaijan, dan negaranegara Asia Tengah lain, tetapi juga di Armenia dan Georgia.49

perusahaan pelat merah.55 Praktik semacam ini kerap disebut sebagai ‘party
taxation’ (‘pajak partai’): seorang anggota yang dibantu oleh partai untuk
menjabat pada perusahaan-perusahaan negara wajib menyerahkan sebagian
gaji mereka kepada partai bersangkutan. Ada juga kejadian di mana partai
politik mengumumkan daftar nama donatur mereka di situs resmi partai
yang menyebut beberapa pejabat penting di sejumlah BUMN.56
Patut dicatat bahwa relasi tidak wajar antara BUMN dengan partai politik
telah banyak diungkap di negara-negara yang memiliki kadar kebebasan pers
yang tinggi untuk melakukan jurnalisme investigatif. Namun tidak menutup
kemungkinan juga hal yang sama bisa terjadi di negara-negara yang tidak
memiliki kebebasan pers dan transparansi hukum yang memungkinkan
terungkapnya relasi-relasi politik yang tidak patut.
Tidak hanya perusahaan pelat merah, perusahaan privat yang memiliki
previlese untuk menguasai pasar juga dapat menjadi masalah. Politisi, atau
kerabat sang politisi, kadang-kadang memiliki perusahaan yang diuntungkan
oleh previlese-previlese politik. Mengingat buruknya proses tender, banyak
perusahaan yang mendapatkan kontrak bernilai besar atas dasar yang tidak
jelas. Di Serbia, misalnya, sebuah perusahaan sekuritas milik suami seorang
petinggi Partai Demokratis dilaporkan telah menjalin kontrak kerja dengan
sejumlah instansi yang berbeda, termasuk Departemen Ketenagakerjaan
dan Direktorat Pajak; perusahaan tersebut juga mendonasikan uang sekitar
40.000 EUR kepada partai pada 2011-12.57
Terakhir, harus diingat bahwa persoalan penyalahgunaan sumber daya negara
tidak bisa didiskusikan hanya dari sudut pandang studi keuangan politik
saja; persoalan ini erat kaitannya dengan struktur konstitusional dari sebuah
rezim politik. Semua negara yang diteliti untuk bab ini melarang penggunaan
sumber daya negara untuk tujuan politik (kecuali yang memang telah
disediakan sebagai subsidi) oleh partai dan kandidat. Namun dampak dari
pelarangan ini berbeda-beda di tiap negara. Kandidat petahana selalu berada
dalam posisi yang lebih menguntungkan: mereka lebih sering diekspos oleh
media dan memiliki kesempatan lebih besar untuk menggunakan fasilitas
negara seperti transportasi, keamanan, interpretasi, dan sebagainya untuk
memenuhi tujuan-tujuan politiknya. Negara-negara dengan demokrasi yang
lebih kompetitif memiliki mekanisme-mekanisme lain untuk melakukan
cek atas praktik penyalahgunaan sumber daya negara: misalnya, utusan dari
lembaga legislatif (parlemen) dapat melakukan pemeriksaan atas penggunaan
fasilitas, transportasi dan sebagainya. Terutama di dalam periode transisi
pemerintahan, mekanisme ini dilakukan setiap kali ada kecurigaan mengenai
penggunaan sumber daya negara secara tidak sah.
55 Balkan Insight 2009.
56

Ibid.
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Bajovic dan Manojlovic 2013.
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Penyalahgunaan sumber daya negara dan media

Salah satu persoalan yang kerap menjangkiti negara-negara di Eropa Timur,
Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah adalah kebiasaan rezim pemerintah
untuk mengontrol dan menyensor media. Persoalan ini terkait dengan
keuangan politik karena setiap partai politik memiliki hak untuk mengakses
media publik. Penutupan akses tersebut dapat mengejawantah dalam berbagai
bentuk, mulai dari penyensoran secara terang-terangan hingga cara-cara yang
lebih halus seperti pembatasan dan pemberian insentif bagi pemilik media.
Beberapa laporan terbaru mengenai akses yang tidak merata terhadap media
publik dan peliputan yang tidak berimbang terhadap kandidat-kandidat nonpetahana telah dibuat di Azebaijan, Belarusia, Montenegro, dan Kazakhstan.
Kumpulan keluhan publik mengenai pemberitaan yang bias juga dibuat
di Bosnia dan Herzegovina.59 Di Azerbaijan, OSCE menemukan bahwa
kandidat-kandidat yang bertarung dalam pemilu presiden tahun 2013 tidak
disediakan akses media yang cukup oleh pemerintah, dan proses peliputan
media yang terlalu berat terhadap presiden petahana telah menciptakan
arena kompetisi yang tidak adil.60 Dan pada pemilu parlementer tahun
2012 di Belarusia, meski terdapat regulasi yang mewajibkan semua kandidat
mendapatkan akses yang setara terhadap kantor media publik (baik elektronik
maupun cetak), OSCE menemukan bahwa peliputan yang dilaksanakan
cenderung sangat menguntungkan partai dan presiden petahana. Partai dan
kandidat oposisi hanya mendapatkan dua persen dari jumlah peliputan yang
dilakukan media publik.61
Di Georgia, pihak oposisi berhasil memberikan perlawanan sengit terhadap
kelompok petahana pada pemilu 2012 karena mereka banyak berinvestasi
pada bisnis media sehingga dapat mengimbangi pemberitaan bias milik media
58 Network for Affirmation of NGO Sector 2013, h. 6. Sebuah komite parlementer dibentuk akibat
rekaman ini, tetapi komite ini tidak pernah menghasilkan laporan konklusif atas kasus tersebut, dan
kejaksaan negara juga memutuskan bahwa tidak ada tindak pidana korupsi di antara petinggi partai.
59

OSCE/ODIHR 2013a, h. 26.

60

OSCE/ODIHR 2013b, h. 16.
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OSCE/ODIHR 2012, h. 15.
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Di banyak negara, partai-partai petahana kerap menunjukkan kreativitas
yang luar biasa di dalam mengeksploitasi sumber daya negara demi
meningkatkan probabilitas mereka agar tetap menang dalam pemilu. Pada
tahun 2013, surat kabar Dan di Montenegro menurunkan laporan yang
berisi transkrip rekaman pertemuan antara petinggi partai. Di dalam sebuah
rekaman, salah seorang petinggi partai menyatakan kepuasannya terhadap
‘jumlah tenaga magang yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan,
Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Perlindungan Lingkungan, dan saya
percaya bahwa hal ini sangat membantu partai untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik dalam pemilu’.58

pro-pemerintah. Presiden Mikheil Saakashvili diuntungkan oleh pemberitaan
stasiun TV pelat merah (Channel 1) yang jangkauannya mencakup seluruh
negeri. Ada pula dua stasiun TV swasta pro-pemerintah, Rustavi-2 dan
Imedi, yang keduanya mendominasi rating tayangan televisi di Georgia.62
Pada pemilu tahun 2012 miliuner Bidzina Ivanishvili menginisiasi gerakan
oposisi Georgian Dream. Istri dan saudara-saudara Bidzina menginvestasikan
banyak uang ke dalam stasiun-stasiun TV yang kritis terhadap pemerintah,
TV9 dan Global TV. Di beberapa bulan terakhir menjelang pemilu,
banyak stasiun TV di Georgia mengalami persoalan: ada stasiun TV yang
didenda atas alasan pajak, ada yang antena pemancarnya disita atas tuduhan
pembelian suara, dan ada stasiun TV yang peralatan yang baru diimpornya
rusak saat sedang menunggu surat izin masuk di kantor bea cukai.63 Banyak
pihak curiga bahwa semua kejadian tersebut memiliki motif politik, yang
kemudian dibantah oleh pemerintah. Tetapi pada akhirnya, investasi secara
terus menerus yang dilakukan pihak oposisi berhasil membuat opini media
massa yang beredar menjadi seimbang.

Pengeluaran oleh partai politik dan kandidat
Pembatasan pengeluaran

Preferensi umum di negara-negara Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan
Asia Tengah adalah menerapkan pembatasan pengeluaran. Ada beberapa
negara yang sama sekali tidak menerapkan pembatasan pengeluaran, di
antaranya Republik Ceko, Turki, Ukraina, Kazakhstan, Turkmenistan,
dan Uzbekistan. Sedangkan di beberapa negara lain, nilai pembatasannya
terlampau tinggi sehingga tidak memiliki efek apapun terhadap proses politik
yang berlangsung.
Di Hungaria, sebuah partai politik dapat membelanjakan uang hingga 386
juta forint Hungaria (HUF) (I$2.670.000), atau 1 juta HUF (I$6.900) per
kandidat, sementara di di Moldova batas atasnya (untuk tahun 2009) sekitar
12 juta lei Moldova (MDL) (I$2 juta) dan 500.000 MDL (I$87.000) per
kandidat. Sementara di Rusia, batasan belanja politiknya mencapai 250 juta
rubel (RUB) (I$12,9 juta) untuk partai politik.
Pada beberapa kasus, terutama ketika partai berkuasa menyalahgunakan
kekayaan negara untuk membiayai aktivitas politik mereka, regulasi
pembatasan pengeluaran kerap digunakan untuk menghambat pihak oposisi,
contohnya adalah ketika Ivanishvili berhadap-hadapan dengan Saakashvili
pada pemilu tahun 2012 di Georgia. Banyak fasilitas dan aparatur negara
dimobilisasi oleh Saakashvili untuk mengalahkan Ivanishvili, termasuk
lembaga parlemen. Melalui sebuah regulasi yang baru diterbitkan pada akhir
62

De Waal 2012.

63 Transparency International Georgia 2012b.
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Di Kyrgyztan, partai politik tidak boleh membelanjakan uang lebih dari 1
juta dari upah minimum nasional. Oleh karena upah minimum di negara
tersebut adalah 600 som Kyrgyz (KGS) (I$40) per bulan,65 pembatasan
tersebut relatif sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di
wilayah ini: 1 juta kali upah minimum sama dengan I$36 juta. Begitu juga:
pembatasan pengeluaran untuk kandidat adalah 500.000 kali dari upah
minimum, atau I$18 juta.
Pengeluaran senyatanya
Tingkat pengeluaran

Di 60 persen negara yang diteliti dan memiliki regulasi pembatasan
pengeluaran, laporan resmi menyatakan bahwa mayoritas partai politik
umumnya patuh terhadap pembatasan yang ada. Tetapi hampir semua pakar
dan peneliti juga meyakini bahwa apa yang dilaporkan partai kepada pihak
berwenang hanya merepresentasikan sebagian kecil dari jumlah pengeluaran
yang secara aktual terjadi di lapangan. Salah satu faktor yang memperumit
proses penghitungan biaya yang keluar saat pemilu adalah ketidakjelasan
yang berasal dari sektor media. Umumnya analisis biaya pemilu dihitung
menggunakan tarif iklan standar. Tetapi para politisi sering mendapatkan
tarif diskon yang dapat mengubah estimasi biaya berubah secara signifikan.
Pertanyaan mengenai apakah diskon semacam itu hukum dan apakah
diskon yang sama diberikan kepada semua partai/kandidat secara merata,
telah menjadi persoalan tersendiri.
Fenomena yang terjadi di Ukraina dapat menjadi ilustrasi mengenai
tingkat pengeluaran pengeluaran. Berdasarkan laporan resmi, selama masa
pemilu parlementer tahun 2012 seluruh partai politik di Ukraina telah
membelanjakan uang sebesar lebih dari 600 juta hryvnia Ukraina (UAH)
(I$207,14 juta).66 Partai Wilayah (the Party of Regions) membelanjakan
sekitar 218 juta UAH (I$75,26 juta), partai Fatherland sekitar 107 juta UAH
(I$36,94 juta), partai Aliansi Demokratik Ukraina untuk Reformasi lebih
dari 33,7 juta UAH (I$11,63 juta), Partai Komunis Ukraina 72 juta UAH
(I$24,86 juta), partai Ukraina Kita 63 juta UAH (I$21,75 juta), dan partai
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tahun 2011, di mana kemudian terbukti regulasi ini diterapkan hanya untuk
mencegah agar Ivanishvili tidak dapat menggunakan kekayaan pribadinya
untuk kampanye, ditetapkan bahwa individu di Georgia hanya boleh
memberikan donasi politik maksimal sebesar 60.000 lari Georgia (GEL)
(I$77.000).64

Ukraina-Maju 60,6 juta UAH (I$20,92 juta).67
Jumlah pengeluaran di atas termasuk moderat jika kita membatasi analisis
hanya kepada laporan resmi dari pemerintah. Tetapi para pengamat
memperkirakan jumlah pengeluaran senyatanya yang jauh lebih besar: dari
850 juta USD hingga 2,5 miliar USD.68 Ilmuwan politik Artem Bidenko
melaporkan bahwa Partai Wilayah membelanjakan sekitar 850 juta USD,
Ukraina-Maju! Sekitar 150 juta USD, dan partai-partai lainnya sebesar 350
juta USD, sementara kandidat-kandidat di dapil keanggotaan-tunggal telah
membelanjakan sekitar 900 juta USD untuk kegiatan kampanye mereka.69
Hanya ada sekitar setengah dari total kandidat di dapil keanggotaan-tunggal
yang menyerahkan laporan pengeluaran kampanye mereka.70
Jika angka-angka estimasi di atas benar-benar mendekati pengeluaran aktual
di Ukraina, maka situasinya tidak akan jauh berbeda di negara-negara yang
memiliki institusi demokrasi yang mapan. Meskipun harus diakui bahwa
kalkulasi pengeluaran dalam diskursus kepemiluan bukanlah ilmu pasti,
dan terkadang sangat dipengaruhi oleh upaya politisasi dan propaganda.
Meskipun begitu, tetap ada alasan kuat untuk percaya bahwa pengeluaran
di Ukraina dan banyak negara lainnya memang sangat besar. Hal yang
sama terjadi juga di Hungaria baru-baru ini. Transparency International
melaporkan bahwa lima partai yang duduk di parlemen pada tahun 2006
membelanjakan, berdasarkan asumsi yang paling longgar, sebesar 7,3 miliar
HUF (I$50,07 juta). Pada pemilu tersebut, dua partai yang paling besar saja
diperkirakan sudah menghabiskan uang sepuluh kali lebih besar dari yang
diizinkan sebesar 386 juta HUF (I$2,65 juta).71
Faktor lain yang membuat pelaporan pengeluaran aktual menjadi rumit
adalah kesulitan untuk menelusuri uang yang keluar untuk praktik pembelian
suara. Ada banyak kasus pembelian suara yang terjadi, namun hanya sedikit
yang dapat didokumentasikan; meskipun saat ini perkembangan teknologi
informasi seperti kamera ponsel sangat membantu. Di wilayah Balkan, praktik
pembelian suara masih sering terjadi, terutama di daerah yang dipenuhi oleh
populasi minoritas seperti Roma.72 Bahkan ada beberapa kasus di mana para
kandidat terang-terangan mengakui telah membayar para pemilih. Contohnya,
pada pemilu parlementer tahun 2012 di Georgia, seorang kandidat dari partai
67
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Laporan resmi dari seluruh negara yang dibahas dalam bab ini menunjukkan
bahwa sebagian besar belanja kampanye dihabiskan untuk beriklan di TV
dan media lain.76 Di Moldova, hampir 80 persen pengeluaran politik yang
dilaporkan kepada publik digunakan untuk iklan, dan sebagian besarnya
adalah iklan TV.77 Meskipun harus diingat bahwa standar pelaporan
pengeluaran yang ditetapkan pemerintah kerap tidak dipatuhi oleh partai/
kandidat. Beberapa partai hanya melaporkan pengeluaran untuk pemasangan
papan reklame dan ‘berbagai materi pemilu lain’, sedangkan beberapa partai
yang lain lebih eksplisit menyebutkan materi-materi kampanye seperti brosur,
kalender, dan sebagainya.
Pengeluaran pihak ketiga

Oleh karena besarnya jumlah donasi politik yang berasal dari korporasi,
nyaris tidak ada donatur dan penerima yang melakukan transaksi keuangan
secara langsung. Kebanyakan justru disalurkan melalui institusi atau yayasan
pihak ketiga, di mana institusi/yayasan ini umumnya tidak dikenai regulasi
atau peraturan yang sama dengan para politisi dan donatur lain, khususnya
mengenai batasan jumlah dan pelaporan. Oleh sebab itu cara ini kerap
digunakan untuk ‘mehukumisasi’ uang yang didapat dari perusahaan milik
negara, donatur asing, atau korporasi besar. Kadang-kadang perundangundangan yang melingkupi yayasan ini sangat longgar, sehingga memudahkan
penggunannya demi tujuan-tujuan politik. Umumnya, dana yang disalurkan
melalui institusi/yayasan pihak ketiga ini dicairkan lagi melalui proyekproyek fiktif seperti pengadaan seminar, pelatihan, atau pembayaran honor
pekerjaan-pekerjaan fiktif.
Contohnya, NGO-NGO yang berafiliasi dengan partai di Latvia umumnya
73 Transaksi tersebut terjadi pada suatu acara hari libur nasional yang dikelola oleh pemerintah lokal.
Lihat Transparency International Georgia 2012a.
74

Gonzalez-Ocantos dkk. 2012.

75

Sjoberg dan Herron 2013.

76

Lihat, misalnya, OSCE Kosovo 2007.

77

IFES 2010.
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berkuasa di dapil dengan keanggotaan-tunggal mengaku telah memberikan
masyarakat lokal sedekah sebesar 500 GEL (I$300).73 Dan baru-baru ini
dilaksanakan survei yang menjamin anonimitas responden untuk mengetahui
seberapa besar dampak suap suara terhadap pengeluaran aktual.74 International
Foundation for Electoral Systems (IFES) telah berkolaborasi dengan lembaga
survei lokal untuk melaksanakan survei semacam itu di Ukraina. Setidaknya
satu dari sepuluh pemilih mengaku bahwa pembelian suara mempengaruhi
pilihan mereka dalam pemilu di dapil berkeanggotaan-tunggal.75 Survei
tersebut juga mencakup analisis detail mengenai mekanisme pelaporan crowdsourced terhadap praktik-praktik suap suara.

dibentuk untuk menghindari regulasi pembatasan pengeluaran. Sebuah
penelitian yang dibiayai oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Latvia
menyimpulkan dampak pendanaan melalui pihak ketiga: ‘organisasiorganisasi non-pemerintah, dibentuk oleh para tim sukses kampanye pemilu
untuk tujuan iklan politik, telah menghancurkan sistem pendanaan partai
politik yang dikembangkan sejak 2004’.78
Tantangan lain adalah soal pengawasan dan penegakan regulasi atas donasidonasi yang tidak melibatkan uang (in-kind donations). Pada beberapa
kasus, mobil dan telepon seluler sering disediakan untuk tujuan kampanye
atau penggunaan rutin partai politik.79Di Kosovo, partai politik wajib
melaporkan segala bentuk donasi berupa barang atau jasa yang bernilai
lebih dari 1.500 EUR pada awal dekade 2000-an. Audit yang dilaksanakan
OSCE menunjukkan bahwa partai-partai yang melaporkan donasi in-kind
umumnya tidak melanggar pembatasan yang ditetapkan.80

Penegakan peraturan keuangan politik
Telah banyak analisis yang menyimpulkan bahwa penegakan regulasi
merupakan mata rantai paling lemah dalam sistem keuangan politik. Ada
banyak contoh mengenai hal ini di negara-negara yang menjadi pembahasan
di dalam bab ini, serta contoh-contoh tantangan konkret yang dihadapi
dalam upaya penegakan regulasi – termasuk kewenangan yang ambigu,
kurangnya sumber daya, dan mekanisme pelaporan yang tidak jelas. Lebih
jauh, semua pendekatan yang dilakukan untuk menegakkan regulasi di
negara-negara ini mengalami disparitas antara regulasi formal dengan
praktik yang sesungguhnya. Dua lembaga yang paling banyak diamanatkan
untuk melaksanakan penegakan regulasi adalah lembaga audit milik
pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Kedua lembaga biasanya
sama-sama efektif dalam meningkatkan transparansi keuangan, khususnya
terkait pendanaan publik. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi
sipil juga banyak terjadi di berbagai negara, terutama di Eropa Tengah,
tetapi tingkat efektivitasnya tidak terdokumentasi dengan baik. Di semua
kasus, kelompok masyarakat sipil tidak bisa menggantikan peran lembaga
negara dalam melakukan upaya pengawasan. Tekanan yang dilancarkan
masyarakat sipil untuk menciptakan reformasi keuangan politik di wilayah
ini juga tidak begitu besar, terutama karena pemahaman publik mengenai
lika-liku keuangan politik mungkin hanya terbatas pada skandal-skandal
yang diberitakan oleh segelintir media.
Salah satu dilema dalam upaya penegakan peraturan keuangan politik
78

Čigāne 2007.

79

Smilov dan Toplak 2007.

80 Bagian appendix pada laporan OSCE membuat daftar semua jenis kontribusi non-uang. Lihat OSCE
Kosovo 2004.
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Secara umum, ada empat tipe pengaturan penegakan regulasi kelembagaan.
Pertama, lembaga audit atau pemeriksa keuangan negara diberikan mandat
untuk melakukan penegakan, tetapi biasanya lembaga audit minim sumber
daya dan wewenang prerogatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap
persoalan internal partai politik.82 Secara teoretis, lembaga pemeriksa
keuangan negara akan sangat efisien untuk mengontrol dana publik yang
diterima oleh partai politik, tetapi akan kewalahan dalam mengontrol
donasi privat. Opsi kedua adalah memberikan wewenang penegakan kepada
tim komisioner yang berasal dari parlemen, sebagaimana dilakukan oleh
pemerintah Republik Ceko. Namun tim komisioner parlemen biasanya tidak
independen karena membawa kepentingan partai sehingga upaya penegakan
yang dilakukan menjadi kurang efektif.
Opsi ketiga adalah memberikan wewenang penegakan hukum kepada
lembaga yudikatif, tetapi opsi ini jarang digunakan oleh negara-negara yang
menjadi pembahasan di dalam bab ini. Alasannya adalah karena pendanaan
partai politik dipandang sebagai isu yang sangat ‘partisan’, sementara lembaga
yudikatif dianggap sebagai lembaga yang tidak boleh bias dan tidak patut
terlibat dalam persoalan-persoalan semacam itu.83 Tetapi alasan yang lebih
mendalam adalah karena negara-negara di wilayah ini, seperti di Bulgaria
dan Romania, memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah
terhadap lembaga yudikatif mereka, yang dipandang sebagai lembaga negara
paling korup. Opsi keempat dalam pengaturan penegakan regulasi adalah
81

Smilov dan Toplak 2007.

82

Nassmacher 2003.

83

Smilov dan Topak 2007.
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adalah pertanyaan mengenai apakah partai politik harus dipandang sebagai
organisasi masyarakat sipil atau sebagai lembaga negara. Jika partai politik
dipandang sebagai organisasi masyarakat sipil, maka mereka berhak untuk
merahasiakan segala hal terkait keuangan mereka. Sebagai organisasi sipil,
partai politik berhak untuk mengelola persoalan internal mereka, termasuk
soal finansial, tanpa adanya batasan atau regulasi dari pemerintah. Secara
umum, partai-partai politik di wilayah ini sangat menikmati privasi dan
kebebasan semacam itu selama periode sepuluh tahun pasca runtuhnya
rezim komunis, terutama karena buruknya kualitas penegakan regulasi
yang dapat menjamin keterbukaan dan transparansi.81 Tetapi, mengingat
maraknya praktik korupsi, ada kecenderungan meningkatnya tuntutan dari
masyarakat agar partai dan kandidat lebih transparan mengenai pendanaan
yang mereka kelola. Sebaliknya: jika partai politik dipandang sebagai
semacam lembaga negara, maka pengelolaan keuangan mereka juga harus
transparan sebagaimana lembaga-lembaga kenegaraan yang lain. Peraturan
yang diterapkan terhadap lembaga-lembaga negara juga harus mengatur
anggaran pendapatan dan belanja partai politik, dan masyarakat harus dapat
mengakses informasi tersebut kapanpun mereka mau.

memberikan wewenang penegakan kepada komisi independen, seperti komisi
penyelenggara pemilu, seperti yang dilakukan oleh Albania dan Bosnia dan
Herzegovina. Sayangnya opsi keempat ini merupakan opsi yang paling
banyak memiliki kelemahan dibandingkan ketiga opsi lainnya, dan terbukti
di banyak kasus tidak memberikan dampak performatif yang memuaskan
(seperti yang terjadi di Georgia dan Serbia, sebelum akhirnya wewenang
penegakan diserahkan kepada Lembaga Audit Negara dan kemudian kepada
Lembaga Anti-Korupsi).
Gambar 6.2. Lembaga-lembaga yang bertanggungjawab untuk
memeriksa laporan keuangan dan/atau menginvestigasi pelanggaran di
Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah

16
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penyelenggara
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Lainnya
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Pengadilan

Lembaga
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Institusi yang bertanggung jawab
Catatan: Karena ada beberapa negara yang memiliki lebih dari satu institusi yang bertanggung jawab,
maka total negara akan lebih tinggi dari jumlah sesungguhnya.
Sumber: Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik

Beberapa negara menggunakan gabungan dari beberapa opsi di atas.
Contohnya: Eks-Republik Yugoslavia Makedonia (Former Yugoslav Republic of
Macedonia/FYROM) memiliki dua lembaga pengawas: Komisi Negara untuk
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Sebuah laporan dari Transparency International mengungkapkan bahwa
pemecatan tersebut ‘jelas-jelas bertentangan dengan regulasi’.85 Lebih jauh,
wewenang yang diberikan kepada Lembaga Audit di FYROM sangat luas,
tetapi hasil audit mereka tampak dangkal.86
Di Eropa Timur dan Asia Tengah, terdapat banyak regulasi dan peraturan,
namun ada masalah mengenai penegakan regulasi yang bersifat selektif87 –
dan semakin dipersulit dengan lemahnya supremasi hukum yang semakin
menguntungkan para petahana. Kasus di Georgia penting untuk diteliti lebih
jauh. Setelah diterapkannya regulasi baru, pemimpin kubu oposisi Ivanishvili
dan rekan-rekannya didenda sebesar lebih dari 80 juta GEL (I$102 juta) atas
tuduhan melanggar peraturan dana kampanye,88 di mana hal ini kemudian
melahirkan kecurigaan bahwa penegakan regulasi sangat bias terhadap partai
oposisi.89

Peran organisasi masyarakat sipil dan media
Peran organisasi masyarakat sipil

Banyak lembaga donor internasional menaruh harapan yang tinggi terhadap
organisasi masyarakat sipil (non-government organization/NGO) dalam
upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi keuangan
politik. Tetapi, belum ada jaminan bahwa organisasi masyarakat sipil akan
dapat secara efektif mengeliminasi bias-bias pro-pemerintah di dalam sistem
keuangan politik dan menegakkan regulasi secara menyeluruh.90 Kehendak
politik untuk reformasi semacam itu masih rendah, khususnya di negaranegara otoriter. Tetapi, di samping kerja advokasi, NGO memiliki peran
penting dalam upaya pengawasan regulasi. NGO dapat menggunakan
pendekatan yang inovatif dan kreatif untuk mempersulit aktor-aktor politik
84 Transparency International 2013.
85

Ibid.

86

Ibid.

87

Lihat, misalnya, kasus-kasus yang dideskripsikan pada Ohman 2013, h. 175–80.

88

De Waal 2012.

89 Patut diingat bahwa Georgian Dream merupakan salah satu ‘partai oligarkis’ yang menjamur di
negara-negara bekas pecahan Soviet. Kita tentu dapat membayangkan bagaimana proses pengambilan
keputusan sebuah rejim jika mereka membutuhkan seorang milyuner untuk mengimbangi upayaupaya yang dilakukan partai oposisi.
90

Smilov dan Topak 2007.
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Pencegahan Korupsi dan Lembaga Audit Negara.84 Salah satu kekhawatiran
dari pengaturan semacam ini adalah soal independensi komisi dari pengaruh
partai politik. Secara teknis, anggota Komisi Negara tidak bisa diberhentikan
begitu saja karena alasan politis, tetapi salah seorang anggota komisi pernah
dipecat pada tahun 2012 karena dituduh melakukan penyalahgunaan
wewenang, dan pemecatan ini dilakukan tanpa persetujuan dari parlemen.

mengeksploitasi celah-celah hukum yang ada pada peraturan keuangan
politik.
Salah satu contoh terbaru adalah upaya pengawasan penggunaan sumber daya
administratif di Georgia. Transpency International cabang lokal memeriksa
penggunaan sumber daya administrasi pada pemilu tahun 201091 dan
menemukan peningkatan belanja pemerintah daerah selama periode pemilu,
dan melaporkan bahwa banyak pejabat publik yang mengambil cuti selama
periode tersebut tetap menggunakan fasilitas-fasilitas kantor. Sedangkan di
tempat lain, beberapa pihak mengembangkan metode-metode untuk menelusuri
pengeluaran senyatanya partai politik melalui iklan di media cetak, radio, dan
TV.92 Penaksiran pengeluaran yang realistik semacam ini, yang menghitung
juga potongan-potongan harga yang mungkin terjadi, membuat partai
politik semakin sulit membelanjakan uangnya melebihi batasan formal yang
ditetapkan. Laporan keuangan semacam itu diharapkan dapat menunjukkan
dampak penyalahgunaan kewenangan demi tujuan-tujuan politik partisan di
pemilu. Berbeda dengan pendekatan pengawasan pada umumnya, yang hanya
berfokus pada kurangnya prinsip transparansi, pendekatan baru ini menjamin
dapat menyelesaikan persoalan-persoalan konkret yang berada di balik selubung
ketidaktahuan publik.
Peran media

Sudah sering dinyatakan bahwa aktivitas media memiliki peran penting
bagi transparansi keuangan politik.93 Namun sejumlah negara yang dibahas
dalam bab ini (khususnya negara-negara bekas pecahan Uni Soviet) tidak
memiliki media massa yang independen dan kebebasan pers, sehingga
menghambat proses pengungkapan skandal-skandal keuangan ke hadapan
publik. Di negara-negara otoriter seperti Belarusia dan sebagian besar negara
di Asia Tengah, akses terhadap media – baik media publik maupun swasta –
dikontrol secara ketat oleh pemerintah.94 Oleh sebab itu, meski lebih dari 90
persen negara-negara yang dibahas dalam bab ini memiliki regulasi untuk
memberikan subsidi kepada semua partai/kandidat untuk beriklan di media
massa, seringkali subsidi tersebut hanya diberikan kepada partai/kandidat
yang pro-pemerintah, atau minimal kepada pihak oposisi yang ‘ramah’.95
Polandia dan Romania termasuk negara yang cukup adil dan seimbang
91 Transparency International Georgia 2010. Organisasi ini juga mengawasi isu yang sama pada pemilupemilu sebelumnya.
92

Čigāne 2007.

93 Transparency International 2009.
94 Tynan 2008.
95 Contohnya di Uzbekistan, di mana tidak ada partai oposisi yang boleh ikut dalam pemilu, masingmasing partai berhak atas 40 menit per minggu durasi tayang iklan di TV dan radio milik pemerintah,
serta setengah halaman koran milik pemerintah dua kali dalam seminggu di koran-koran milik
pemerintah. Pengawasan peran media oleh OSCE/ODIHR mengungkapkan bahwa pada umumnya
semua perusahaan media mematuhi peraturan ini. Lihat OSCE/ODIHR 2009.
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Di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet yang lebih demokratis memang
terdapat sejumlah media-media yang independen, namun seringkali
mereka dimarjinalisasi oleh rejim pemerintah. Wilayah Eropa Tengah
relatif memiliki media yang lebih independen, tetapi contoh yang terjadi
di Hungaria menunjukkan bahwa pemerintah masih menganggap media
publik sebagai alat propaganda politik.96 Di negara-negara Balkan dan Turki,
pengaruh pemerintah terhadap sektor media sangat mencolok: misalnya,
berita mengenai demonstrasi protes terhadap Perdana Menteri Recep Tayyip
Erdogan di Turki, baru dapat diberitakan oleh stasiun TV publik setelah
melewati berbagai hambatan.97 Patut dicatat bahwa kurangnya liputan media
publik terhadap peristiwa ini agak diimbangi oleh tingginya penggunaan
media sosial di masyarakat. Bulgaria dan Romania juga termasuk negara
yang terkenal anti-kebebasan pers, meskipun keduanya memiliki sektor
publik yang plural dan dinamis.98
Skandal finansial akan lebih mudah terungkap di dalam sebuah sistem politik
yang kompetitif dan di mana pihak oposisi benar-benar dapat menjalankan
fungsi penyeimbang bagi pemerintah, tentunya sambil dibantu oleh sistem
pengadilan yang independen. Sebuah penelitian menyatakan: ‘bukan sebuah
kebetulan bahwa negara-negara dengan tingkat konsolidasi demokrasi yang
tinggi – seperti Republik Ceko dan Polandia – mengalami banyak skandal
finansial, sedangkan negara-negara dengan sistem politik yang lain hanya
menghasilkan tuduhan-tuduhan terkait skandal finansial’.99 Maka sungguh
tidak mengherankan bahwa Rusia lebih banyak menghasilkan kasus skandal
finansial pada dekade 1990-an dibandingkan 2000-an di mana rejim
politiknya menjadi lebih tidak kompetitif.
Oleh sebab itu, agak sulit membuat generealisasi mengenai relasi antara
keuangan politik dan kebebasan pers di sebuah wilayah yang sangat luas
seperti ini. Eropa Tengah dan negara-negara Balkan memiliki pers yang
lebih kompetitif dan pluralistik; sedangkan kebebasan pers dan informasi
mengalami tekanan di Belarusia, Asia Tengah, dan Azerbaijan; sementara
Rusia dan Ukraina mengalami kemunduran dan telah menjadi negara yang
otoriter.

Kesimpulan
Wilayah Eropa Timur, Tengah, Tenggara, dan Asia Tengah sangat
96 
Human Rights Watch 2012. Dokumen ini menggarisbawahi sejumlah kekhawatiran mengenai
kebebasan pers di Hungaria, termasuk independensi Dewan Pers, persoalan sensor, dan intervensi
politik terhadap konten editorial di televisi publik.
97

Baykurt 2013.

98

Freedom House 2013.

99

Smilov dan Toplak 2008.
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dalam memberikan subsidi media kepada semua kandidat dalam pemilu.

beragam dan berisi negara-negara dengan rezim pemerintahan yang secara
fundamental berbeda-beda. Beberapa negara merupakan negara dengan
tingkat konsolidasi yang tinggi, sementara ada negara lainnya yang benarbenar otoriter. Wilayah ini juga memiliki berbagai variasi peraturan keuangan
politik, tetapi tetap memiliki beberapa kesamaan yang menarik. Dua kategori
utama mengenai pelanggaran keuangan politik adalah (1) melanggar batasan
jumlah pengeluaran dan/atau penerimaan donasi dan (2) penyalahgunaan
wewenang oleh partai besar dan berkuasa untuk mengamankan keuntungan
finansial yang didapat.
Secara umum, lembaga yang bertugas mengawasi keuangan pemilu dan
partai politik memiliki kekurangan dalam mekanisme penegakan regulasi,
khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran yang bersifat sistematis. Persoalan
lain adalah mengenai peraturan-peraturan yang tidak jelas dan penuh
celah-hukum (dan bahkan kadang saling bertentangan satu sama lain).
Pada beberapa kasus, pembatasan belanja dan donasi politik secara sengaja
ditetapkan sangat rendah agar banyak pihak yang melanggar – sehingga
rezim pemerintah kemudian dapat menjatuhkan sanksi kepada lawan-lawan
politik yang tidak disukai. Penerapan regulasi dan sanksi yang selektif seperti
itu merupakan ciri-ciri rezim otoriter di wilayah ini. Hal yang sebaliknya juga
terjadi: menetapkan batasan belanja dan donasi begitu tinggi sehingga partai
yang paling kaya sekalipun tidak akan pernah melanggar regulasi tersebut.
Sementara itu, pemberian dana publik di wilayah ini termasuk moderat dan
tidak cukup untuk membiayai semua aktivitas partai politik, terutama partaipartai politik yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas-fasilitas negara.
Meskipun harus diakui, salah satu alasan rendahnya pemberian dana publik
di wilayah ini adalah situasi perekonomian buruk yang dialami beberapa
negara.
Pelajaran yang dapat diambil dari wilayah ini adalah bahwa regulasi yang
ketat bukanlah satu-satunya syarat bagi terciptanya transparansi keuangan
politik. Dibutuhkan juga peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan
situasi masing-masing negara – serta diimplementasikan oleh lembaga publik
yang difasilitasi penuh dan berdedikasi. Bahkan jika hal ini juga tersedia,
transparansi keuangan politik tetap tidak akan terwujud tanpa peran aktif
organisasi masyarakat sipil dan media yang independen.

Rekomendasi
Pembuat kebijakan100

1. Spesifikasi lebih jauh mengenai detail-detail regulasi penyerahan
100 Pembuat kebijakan didefiniskan sebagai orang-orang yang terlibat dalam proses drafting, perubahan,
dan pengadopsian kebijakan keuangan politik, entah dari lembaga eksekutif ataupun dari legislatif.
Fokusnya di sini adalah peran dari pembuat kebijakan, bukan lembaga asal sang pembuat kebijakan.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lembaga pengawas dan penegak regulasi

1. Lapor dan publikasi setiap tindak pelanggaran selama periode
kampanye kepada semua pemilih pada waktu yang tepat, jika mungkin
sebelum hari pencoblosan.
2. Kembangkan format pelaporan yang terstandarisasi yang dapat
menyediakan detail-detail berguna bagi upaya pengawasan oleh publik.
3. Berikan instruksi yang jelas bagi partai dan kandidat dalam pembuatan
laporan keuangan. Jika perlu, berikan pelatihan bagi partai dan
kandidat.
4. Publikasi laporan keuangan partai/kandidat secara online sehingga
memudahkan upaya pengawasan oleh publik. Tampilkan laporan
keuangan dalam format spreadsheet (kertas kerja) yang dapat
memudahkan analisis komparatif.
5. Bentuk insentif bagi donatur untuk membuka jati diri dan maksudmaksud donasi mereka.
6. Jangan membebani partai dan kandidat dengan detail-detail pelaporan
keuangan di masa-masa penting dalam kampanye.
7. Pertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lebih melibatkan
aktivitas jurnalisme investigatif.
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2.

laporan keuangan bagi partai dan kandidat politik. Tidak dibutuhkan
lebih banyak regulasi, tetapi lebih baik ciptakan pedoman yang lebih
detail bagi partai/kandidat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
regulasi.
Wajibkan partai politik untuk patuh terhadap regulasi sebagai syarat
pemberian dana publik.
Pembatasan jumlah belanja dan donasi politik harus masuk akal dan
disesuaikan dengan tingkat inflasi.
Fokuskan topik regulasi pada sedikit hal yang secara realistis dapat
diimplementasikan tanpa melumpuhkan kompetisi politik.
Sediakan dana publik tidak langsung bagi semua partai politik yang
memenuhi syarat – termasuk partai oposisi.
Upayakan keadilan dan kesemarataan akses media antara partai
pemerintah dan partai oposisi, khususnya jika media publik menguasai
sebagian besar pasar media online.
Pertimbangkan untuk mencocokkan jumlah donasi kecil dan iuran
anggota partai politik dengan dana publik yang diberikan.
Spesifikasi lebih detail wewenang lembaga pengawas. Lembaga
pengawas harus dapat menjatuhkan sanksi berupa denda kepada setiap
pelanggar.
Lembaga pengawas dan pengeak regulasi membutuhkan sumber daya
dan finansial yang cukup agar dapat berfungsi secara efektif.

Partai politik dan politisi

1. Partai pemerintah sebisa mungkin harus menghindari segala bentuk
penyalahgunaan sumber daya negara untuk mempertahankan
legitimasi mereka di hadapan publik dan menghindari protes massa
yang dapat mengancam stabilitas negara; demonstrasi yang terjadi
di Ukraina, Romania, dan Republik Ceko dapat menjadi pelajaran.
Penyalahgunaan sumber daya negara bukan saja menjadi sebuah
kemubaziran, tetapi dapat menjadi awal bagi terbentuknya kultur
politik yang dapat membuat sebuah rejim kehilangan kekuasaan saat
ini dan di masa yang akan datang.
2. Partai oposisi seharusnya sudah menyadari bahwa mengeskpos tindak
korupsi dan penyalahgunaan sumber daya negara merupakan cara
yang paling efektif untuk menarik simpati masyarakat. Jalin kerja
sama dengan organisasi sipil dan media investigatif agar mendapatkan
bukti-bukti yang kuat. Mengingat kualitas legislasi keuangan
politik yang cukup baik, maka ada baiknya partai oposisi berupaya
memahami, menguasai, dan menggunakan undang-undang yang ada
untuk mengawasi gerak-gerik partai pemerintah.
Masyarakat sipil dan media

1. Fokuskan pengawasan pada penyalahgunaan sumber daya administratif
untuk tujuan-tujuan yang bersifat partisan.
2. Kembangkan metode untuk menghitung pengeluaran aktual yang
dapat mendeteksi diskon-diskon iklan politik yang bias pada kelompok
tertentu.
Aktor internasional

1. Jangan berikan dukungan kepada rezim yang melumpuhkan kompetisi
politik.
2. Ketika memberikan dukungan terkait isu pemberantasan korupsi,
ciptakan pendekatan yang dapat menyelesaikan persoalan lemahnya
kehendak politik untuk reformasi keuangan politik.
3. Dukung pendekatan-pendekatan inovatif yang dilaksanakan oleh
organisasi masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan transparansi
keuangan politik.
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Eropa Utara, Barat,
dan Selatan
D. R. Piccio*

Pendahuluan
Sumber daya keuangan memegang peran penting dalam menentukan siapasiapa saja yang dapat berpartisipasi dalam proses politik di dalam sistem
demokrasi modern. Pentingnya permasalahan mengenai bagaimana partai
politik mendapatkan dan menggunakan uang mereka telah membuat
banyak negara di dunia menerapkan peraturan keuangan politik, termasuk
di Eropa Utara, Barat, dan Selatan.1 Bab ini akan mencoba mengidentifikasi
tantangan-tantangan perundang-undangan keuangan politik di negaranegara Eropa Utara, Barat, dan Selatan, serta membuat komparasi pola
regulasi (khususnya dalam soal implementasi dan efektivitas) dengan negaranegara dari wilayah lain.
Wilayah Eropa Utara, Barat, dan Selatan merupakan salah satu wilayah
paling makmur di dunia; institusi demokrasi mereka telah mengalami
kemajuan dan stabilitas semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Partai
politik di wilayah ini umumnya didirikan atas prinsip keanggotaan-massa
dan memiliki keterikatan dengan kelompok masyarakat sipil seperti serikat
pekerja atau organisasi gereja. Meskipun kondisinya saat ini sudah banyak
berubah dan jumlah keanggotaan partai politik semakin berkurang, pola
semacam ini telah banyak mempengaruhi peraturan keuangan politik yang
diterapkan. Di satu sisi, regulasi diterapkan berbarengan dengan pemberian
* Penulis ingin berterima kasih kepada Ingrid van Biezen dan rekan-rekannya dalam tim peneliti ‘Proyek
Rekonseptualisasi Demokrasi Partai’ (http://www.partilaw.leidenuniv.nl) atas banyaknya diskusi yang
bermanfaat mengenai topik-topik yang terkait dengan makalah ini. Ketentuan sangkalan yang biasa,
berlaku.
1 24 negara yang dibahas dalam bab ini dibagi ke dalam tiga sub-wilayah: (1) Eropa Utara: Denmark,
Islandia, Britania Raya, Irlandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia; (2) Eropa Selatan: Italia, Andorra,
Siprus, Portugal, Yunani, Malta, San Marino, dan Spanyol; dan (3) Eropa Barat: Austria, Jerman,
Monaco, Belgia, Liechtenstein, Belanda, Prancis, Luxembourg, dan Swiss.
Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu 227

dana publik bagi partai politik dan kandidat agar semua elemen masyarakat
dapat memiliki akses menuju arena politik, serta untuk mencegah semakin
turunnya jumlah keanggotaan partai dan meningkatnya ongkos berpolitik.
Di sisi yang lain, negara menerapkan regulasi untuk mengontrol aliran uang
yang masuk ke dalam sistem politik agar korupsi dan peran donor-donor
kaya dapat diminimalisir.
Sistem demokrasi liberal yang mapan di Eropa Utara, Barat, dan Selatan, sebetulnya
cenderung minim regulasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga mereka
bekas rezim komunis di Eropa Tengah dan Timur. Negara-negara yang baru
belajar berdemokrasi setelah sekian lama berada di bawah rezim non-demokratis
memang cenderung lebih banyak meregulasi partai politik mereka.2
Meski memiliki kebutuhan dan tantangan-tantangan yang sejenis, masingmasing negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan tetap memiliki regulasiregulasi yang tidak homogen karena terdapat tradisi, filsafat, dan sikap politik
yang berbeda-beda. Tetapi, ada sebuah tren yang menunjukkan peningkatan
harmonisasi regulasi, khususnya dalam soal transparansi.

Tantangan dan permasalahan keuangan politik di Eropa
Utara, Barat, dan Selatan
Organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah di Eropa umumnya
setuju bahwa mengatur pengelolaan keuangan partai politik adalah sebuah hal
yang esensial untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan
hukum.3 Meskipun begitu, peraturan keuangan politik di wilayah ini masih
menghadapi beberapa persoalan yang signifikan. Pertama, regulasi yang
ada tidak memberikan solusi terhadap beberapa persoalan mendasar, seperti
korupsi politik dan penggunaan keuangan yang dilarang hukum. Beberapa
tahun belakangan, sejumlah skandal yang melibatkan uang dalam politik
banyak terungkap di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan yang
termasuk ke dalam kategori negara-negara maju: Spanyol, Yunani, Britania
Raya,4 dan Prancis, misalnya, telah bertarung melawan skandal finansial
bernilai jutaan euro dalam bentuk penyalahgunaan dana negara, aliran dana
ilegal ke dalam kas partai politik, atau dana suap yang digunakan untuk
membeli pengaruh dari para politisi yang menjabat di pemerintahan.
Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi, serta banyaknya celah
hukum yang dapat dieksploitasi oleh para aktor politik. Persoalan ketiga
terkait dengan semakin tingginya ketergantungan partai terhadap negara
2 Van Biezen 2011; Casal Bertoa dkk. 2013.
3

Council of Europe 2001a.

4 Britania Raya dan Irlandia dimasukkan ke dalam bab ini dan juga ke dalam Bab 8 mengenai negaranegara anglofonik berdemokrasi mapan. Alasannya, karena kedua negara tersebut dapat menjadi
pembanding yang berguna bagi negara-negara Eropa Barat yang lain. Selain itu, pembaca yang hanya
ingin membaca bab ini juga akan kebagian pembahasan mengenai kedua negara tersebut.
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Korupsi politik

Korupsi politik masih merupakan persoalan besar di Eropa. Reformasi
untuk meminimalisasi praktik korupsi biasanya baru dilaksanakan setelah
mencuatnya skandal atau setelah desakan yang kuat dari masyarakat. Tingkat
praktik korupsi di Eropa diperkirakan semakin meningkat sejak beberapa
tahun terakhir,5 yang menunjukkan bahwa peraturan keuangan politik yang
diterapkan tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Bisa ditebak, negaranegara dengan jumlah regulasi
paling banyak – seperti Yunani,
JIka tidak dirumuskan dengan baik,
Portugal, dan Spanyol – adalah
regulasi keuangan politik justru dapat
negara dengan tingkat korupsi
menimbulkan dampak yang negative;
politik paling tinggi, sementara
bukannya mencegah tindakan koruptif,
negara dengan jumlah regulasi
tetapi menjadi regulasi yang justru
sedikit – seperti Denmark, Swiss,
mendorong aktor-aktor politik untuk
dan Swedia – memiliki tingkat
mencari cara-cara baru yang lebih
korupsi politik lebih rendah.6
kreatif dan rumit untuk menutup-nutupi
pelanggaran yang mereka lakukan.

Tetapi relasi antara keuangan
politik dengan tindak korupsi
sangat kompleks, dan sangat
dipengaruhi
oleh
kualitas
regulasi yang menaunginya; sangat sulit menarik kesimpulan sebab-akibat
di antara keduanya. Regulasi tingkat tinggi mungkin dibutuhkan untuk
menanggulangi praktik korupsi tingkat tinggi pula.7 Jika tidak dirumuskan
dengan baik, peraturan keuangan politik justru dapat menimbulkan dampak
yang negatif: bukannya mencegah tindak korupsi, bisa jadi regulasinya justru
mendorong aktor-aktor politik untuk mencari cara-cara baru yang lebih
kreatif dan rumit untuk menutup-nutupi pelanggaran yang mereka lakukan.
Penegakan regulasi yang lemah

Disahkannya peraturan keuangan politik di dalam sistem undang-undang
tidak selalu berarti bahwa aturan tersebut benar-benar dijalankan. Kelompok
Negara-negara Melawan Korupsi (the Group of States against Corruption/
GRECO) menggarisbawahi dua persoalan di dalam rekomendasinya kepada
negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan. Pertama adalah sedikitnya
jumlah lembaga pengawas yang memiliki wewenang yang cukup untuk
5

Eurobarometer 2012a; European Commission 2011, p. 3.

6

Casal Bertoa dkk. 2014. Lihat juga Pinto-Duschinsky 2002; Scarrow 2007.

7 Van Biezen dan Kopecky 2007; Ohman 2012.
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semenjak pemerintah mulai memberikan dana publik dalam jumlah besar
kepada partai dan kandidat politik. Persoalan keempat adalah masih adanya
ketimpangan berbasis gender di dalam politik.

melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan. Proses audit seringkali
tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi mendalam dan
hanya berhenti pada aspek-aspek prosedural belaka, sehingga proses ini
tidak akan pernah bisa melacak asal-usul aktual dari semua pendapatan
dan pengeluaran. Lebih jauh, lemahnya koordinasi antara pihak investigator
dengan pihak auditor membuat para pelaku pelanggaran dapat melakukan
berbagai tindakan ilegal tanpa harus merasa takut akan mendapatkan sanksi.
Persoalan kedua terkait dengan masih banyaknya celah hukum di dalam
peraturan-peraturan keuangan politik yang ada.
Ketergantungan partai terhadap negara

Meningkatnya kesadaran bahwa (1) uang memegang peranan penting dalam
politik, (2) proses politik harus dapat diakses oleh semua aktor politik, dan
(3) pentingnya kemapanan organisasi partai politik, telah membuat banyak
pemerintahan memutuskan untuk memberikan dana publik (subsidi)
kepada partai dan kandidat politik. Meski keputusan ini benar-benar telah
membantu banyak partai politik untuk tetap bertahan hidup meski ongkos
berpolitik semakin tinggi, dana publik juga membuat partai politik semakin
bergantung terhadap negara. Mengingat semakin lemahnya relasi antara
partai politik dan masyarakat di Eropa, kebijakan untuk memberikan subsidi
kepada mereka menghasilkan paradoks: negara membantu mempertahankan
organisasi politik yang tidak memiliki keterikatan lagi terhadap masyarakat,
di mana berarti negara hanya membantu aktor-aktor politik yang hanya akan
hadir dalam level kelembagaan belaka.
Ketimpangan gender

Rendahnya representasi perempuan di dalam kehidupan politik masih
menjadi persoalan di Eropa Utara, Barat, dan Selatan. Dewan Negaranegara Eropa (the Council of Europe) telah mendesak anggota mereka
untuk menyeimbangkan representasi gender di dalam kehidupan politik dan
perumusan kebijakan publik, serta mendorong mereka untuk menerapkan
pendekatan khusus untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk di antaranya
menerapkan kuota yang mengikat.8 Tetapi negara-negara di Eropa Utara,
Barat, dan Selatan tetap kekurangan regulasi yang dapat meningkatkan
representasi perempuan, dan hanya sedikit negara di wilayah ini yang
memiliki mekanisme keuangan politik yang menyasar pada peningkatan
representasi perempuan dalam politik. Menghubungkan pendanaan publik
dengan regulasi kesetaraan gender dapat mendorong partai politik untuk lebih
peduli terhadap isu pemberdayaan perempuan serta akan menyeimbangkan
arena kompetisi antara kandidat laki-laki dan perempuan. Persoalan ini akan
dibahas lebih jauh di bagian lain.
8 Committee of Ministers of the Council of Europe, Recommendations (2003)3&4; (CM(2009)68);
Recommendation 1899(2010).
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Meningkatnya peraturan keuangan politik

Persoalan tentang seberapa jauh negara harus melakukan intervensi di
dalam sistem keuangan politik sangat berkaitan erat dengan persoalan lain
mengenai bagaimana masyarakat (harus) menempatkan partai politik.
Tradisi liberal menyatakan partai politik sebagai asosiasi privat yang harus
bebas dari intervensi negara, termasuk dalam soal pengelolaan keuangan.
Tradisi pemikiran lain menyatakan partai politik sebagai entitas privat,
tetapi memiliki fungsi sebagai ‘aset publik’; oleh sebab itu intervensi negara
dianggap perlu untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan efektif.9
Pendekatan laissez-faire (liberal) terhadap partai politik umumnya telah
menjadi karakteristik negara-negara dengan pengalaman demokratisasi
yang panjang.10 Contohnya adalah Swedia di mana undang-undang
konstitusionalnya sama sekali tidak membahas pengaturan mengenai partai
politik, negara ini juga tidak memiliki undang-undang yang mengatur
aktivitas partai, dan regulasi yang mengatur keuangan partai baru diterapkan
pada tahun 2014. Spanyol adalah contoh yang berkebalikan – setelah rezim
diktator Franco, negara ini mengembangkan tradisi regulasi partai politik
yang ketat, sangat terlihat dari berbagai jenis undang-undang yang diterapkan
untuk mengatur aktivitas partai.
Meningkatnya regulasi partai politik di berbagai undang-undang yang
diterapkan di negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan menunjukkan bahwa
tradisi liberal semakin ditinggalkan.11 Hal ini secara khusus benar-benar
terjadi dalam hal pendanaan partai politik, karena meningkatnya pemberian
dana publik kepada partai semakin menjustifikasi intervensi negara terhadap
pengelolaan internal partai. Ada semacam konsensus bersama terkait prinsip
do ut des: bahwa harus ada keseimbangan antara previlese-previlese yang
didapatkan partai politik dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka
patuhi. Oleh sebab itu, selama negara sudah memberikan dana publik kepada
partai dan kandidat politik, keduanya mesti patuh terhadap peraturan9

Epstein 1986; van Biezen 2004.

10 Van Biezen 2011.
11 Van Biezen dan Piccio 2013.
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Sub-bab ini akan membahas standar peraturan keuangan politik di Eropa
Utara, Barat, dan Selatan. Pertama-tama akan dibahas ikhtisar regulasi
yang diterapkan semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Kedua, sub-bab
ini akan mencoba melacak tradisi hukum utama dalam proses perundangundangan keuangan politik dan mengidentifikasi pola intervensi yang
melatarbelakanginya. Terakhir akan ditunjukkan tren terbaru dalam upaya
reformasi keuangan politik, termasuk upaya harmonisasi berbagai kerangka
kerja perundang-undangan yang berbeda-beda.

peraturan yang sudah disepakati bersama.12 Pemberian dana subsidi bagi partai
politik dan pengadopsian peraturan-peraturan terkait keuangan mereka telah
mendorong sejumlah negara untuk merumuskan perundang-undangan yang
komprehensif mengenai berbagai aspek keuangan politik (lihat Gambar 7.1.)
Sejak regulasi pertama diadopsi oleh Jerman pada 1966,13 terjadi peningkatan
jumlah undang-undang pendanaan partai di wilayah Eropa Utara, Barat,
dan Selatan. Pada akhir dekade 1970-an, hanya ada delapan negara yang
menerapkan undang-undang mengenai keuangan politik; dua dekade
kemudian, sudah ada 17 negara melakukan hal yang sama. Saat ini hanya ada
tiga negara yang tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur
keuangan politik, dua di antaranya hanyalah negara-mikro.14 Andorra dan
San Marino pertama kali mengesahkan undang-undang keuangan politik
mereka masing-masing pada tahun 2000 dan 2005, sementara Malta,
Monaco, dan Swiss belum memiliki undang-undang semacam itu.
Gambar 7.1. Pemberlakuan undang-undang keuangan politik bagi
partai politik dan kandidat politik di Eropa Utara, Barat, dan Selatan
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Italia - 1974

Belgia - 1989
Irlandia - 1997

Austria - 1975

Siprus - 1991
Portugal - 1993
Jerman - 1966
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Adorra - 2000
S. Marino - 2005
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Spanyol - 1977
Portugal - 1977

Belanda - 1999

Yunani - 1984

Luksemburg - 1999
Inggris - 2000

Norwegia - 1973
Swedia - 1972
Finlandia - 1969

Denmark - 1986

Islandia - 2006

Liechtenstein - 1984

Sumber: Piccio
12

OSCE/ODHIR 2010, h. 11.

13 Meskipun pendanaan partai pertama kali diterapkan pertama kali di Jerman pada 1958, regulasi
pertama baru pertama kali diterapkan pada 1966. Kasus yang sama di mana kerangka hukum
megenai keuangan politik baru dibentuk setelah keputusan untuk memberikan dana publik kepada
partai politik terjadi di Norwegia dan Swedia (Svasand 1992; Widfeldt dan Pierre 1992) dan UndangUndang Pemilu untuk Anggota Dewan Representatif tahun 1979 (UU 72/79).
14 Ketiadaan undang-undang keuangan politik tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada regulasi yang
megatur keuangan politik. Keuangan Politik dapat saja diregulasi melalui undang-undang lain
(misalnya undang-undang mengenai media atau undang-undang pemilu).
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Kecenderungan terkini dalam reformasi keuangan politik: menuju
harmonisasi?

Terlepas dari banyaknya variasi pola peraturan keuangan politik di tiga
wilayah ini, ada indikasi yang menunjukkan bahwa regulasi-regulasi yang
diterapkan menjadi semakin harmonis. Pertama, perundang-undangan
menjadi semakin spesifik. Sebelumnya, peraturan keuangan politik
cenderung terpencar-pencar di antara berbagai instrumen legislatif (misal:
Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Media, dan sebagainya). Namun
saat ini, ada kecenderungan dari para legislator untuk mengkombinasikan
aspek-aspek yang berbeda terkait keuangan politik ke dalam sebuah produk
perundang-undangan yang lebih komprehensif dan terkonsolidasi. Kedua,
lebih banyak aspek mengenai keuangan politik yang menjadi subjek regulasi
hukum, di antaranya regulasi yang mengatur mekanisme akuntabilitas
publik, pelaporan penerimaan donasi privat, dan standar transparansi.
Khusus untuk aspek yang terakhir, belakangan mulai muncul perhatian
yang lebih intens dari para legislator negara-negara Eropa Barat.
Uni Eropa dan sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya
(seperti Dewan Eropa [Council of Europe], Organisasi untuk Keamanan dan
Kerjasama di Eropa/Lembaga Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
[the Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for
Democratic Institutions and Human Rights atau OSCE/ODIHR], Komisi
Venesia, GRECO, dan Transparency International) telah menjalankan peran
15 Berdasarkan analisis terhadap Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Persentasi
negara-negara yang memiliki regulasi semacam itu dihitung berdasarkan jawaban positif terhadap
pertanyaan 1–13, 15, 17, 19, 22–3, 29–31, 33, 35–39, 41, 43.
Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu 233

7. Eropa Utara, Barat, dan Selatan

Tradisi liberal yang dianut oleh negara-negara di wilayah Eropa Utara, Barat,
dan Selatan tergolong enggan dalam membatasi kebebasan berserikat partai
politik, serta lebih sedikit menerapkan peraturan yang mengontrol aktivitas
(keuangan) partai daripada negara-negara tetangga mereka di wilayah Eropa
Timur. Namun, tetap terdapat sejumlah variasi dalam soal pola pengaturan
di negara-negara tersebut. Dengan memeriksa rangkaian peraturan keuangan
politik yang tersedia – termasuk peraturan dalam soal pendapatan dan belanja,
serta mekanisme pengawasan dan penegakan – kita bisa menyimpulkan
bahwa wilayah Eropa Selatan memiliki tingkat pengaturan keuangan politik
yang lebih tinggi dibandingkan dengan Eropa Utara dan Barat. Satu-satunya
pengecualian terdapat pada sektor mekanisme kontrol (penyerahan laporan
keuangan dan pengawasan), di mana Eropa Utara memiliki tingkat regulasi
yang sama dengan Eropa Selatan. Jika dirata-rata, Eropa Selatan memiliki
tingkat pengaturan keuangan politik lebih tinggi 10 persen dibandingkan
dengan Eropa Utara, dan 16 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Eropa
Barat.15

mereka sebagai promotor harmonisasi peraturan keuangan politik. Sepuluh
tahun terakhir khususnya, para staf Uni Eropa semakin meningkatkan
publikasi laporan dan rekomendasi yang ditujukan untuk membangun sebuah
‘standar’ atau ‘prinsip-prinsip umum’ yang terkait dengan transparansi dan
akses publik terhadap pengelolaan keuangan partai dan kandidat politik.16

Sumber-sumber pendapatan partai politik dan kandidat
Agar dapat memberikan kesempatan yang setara bagi partai dan
kandidat politik untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilu, dan untuk
mengejawantahkan prinsip-prinsip demokrasi mengenai keadilan, negaranegara telah banyak menerapkan berbagai cara untuk mengontrol arus uang
di dalam kehidupan politik. Sumber pendanaan privat, lazimnya merupakan
jalur yang paling penting bagi pendanaan politik, berkisar dari iuran anggota
hingga donasi pribadi baik yang kecil maupun yang lebih besar hingga
pendapatan dari pejabat terpilih. Sedangkan pendanaan publik dapat berupa
subsidi langsung bagi partai atau kandidat, serta subsidi tidak langsung
dalam bentuk akses media, pengurangan pajak, atau pemberian berbagai
fasilitas logistik bagi aktor-aktor politik. Terlepas dari regulasi-regulasi yang
diterapkan, praktik pendanaan politik yang dilarang hukum masih menjadi
persoalan akut di seluruh wilayah ini.
Pendanaan privat bagi partai politik

Pendanaan privat (iuran anggota, donasi, potongan gaji anggota yang terpilih
sebagai pejabat publik, kekayaan pribadi kandidat yang diusung) secara
tradisional dikenal sebagai sumber pemasukan partai yang paling banyak,
tetapi akhir-akhir ini posisinya mulau digantikan oleh pendanaan publik.
Iuran anggota dan donasi-donasi kecil umumnya dianggap memiliki manfaat,
dan dapat dilihat sebagai dukungan masyarakat sipil terhadap legitimasi
partai politik. Seperti juga voter turnout, keanggotaan, dan identifikasi
partai politik, ‘pendanaan akar-rumput’ adalah sebuah ekspresi keterlibatan
masyarakat di dalam politik. Sedangkan donasi besar, khususnya dari
badan hukum seperti korporasi, serikat pekerja, atau organisasi-organisasi
lain yang diperlakukan sebagai ‘person’ (manusia) demi tujuan-tujuan
hukum, umumnya dianggap membawa pengaruh-pengaruh tidak baik
bagi politik. Dan memang, pendanaan privat merupakan cara yang paling
mencolok bagi seorang individu atau pemangku kepentingan lain untuk
‘membeli’ representasi politik demi mendapatkan konsesi, keuntungan, dan
keistimewaan finansial.

16 Van Biezen dan Molenaar 2012; Piccio 2012.
234 International IDEA

Iuran anggota dan donasi-donasi kecil

Sebagaimana ditunjukkan tabel 7.1., antara periode tahun 1950-an dan 1990an, peran iuran anggota dalam menyumbangkan pendapatan bagi partai
semakin menurun di negara-negara besar Eropa Utara, Barat, dan Selatan.
Pada beberapa kasus, jumlah penurunannya bahkan hingga sepertiga dari
porsi awal. Data-data terbaru juga menunjukkan bahwa tren ini masih
berlanjut hingga sekarang.
Tabel 7.1. Persentase iuran anggota sebagai sumber pendapatan partai
politik di Eropa Utara, Barat, dan Selatan, 1950-1990
Negara

1950-an

1960-an

1970-an

1980-an

Austria

88

87

45

26

Denmark

61

59

48

44

Finlandia

2

2

3

3

Irlandia

45

31

45

39

Italia

43

30

14

17

Belanda

84

78

73

73

Norwegia

55

54

28

32

Swedia

25

15

7

8

Britania Raya

13

15

21

37

Sumber: Krouwel 1999, h. 68 (diadaptasi oleh penulis)

17 Data untuk periode 1950-an dan 1960-an: Krouwel 1999, h. 68. Untuk data saat ini, lihat Statistics
Norway (2005–11).
18 Van Biezen, Mair dan Poguntke 2012.
19 Van Biezen dan Nassmacher 2001, h. 138.
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Saat ini, iuran anggota hanya mengisi sebagian kecil dari seluruh pendapatan
partai politik, di mana hal ini menandakan terjadinya perubahan iklim politik
di sejumlah negara. Di Norwegia, misalnya, iuran anggota menyumbang
sekitar setengah dari total pendapatan partai pada dekade 1950-an dan 1960an, tetapi saat ini hanya menyumbang sekitar 5 persen saja.17 Penurunan ini
sangat mungkin disebabkan oleh turunnya jumlah keanggotaan yang dialami
oleh partai-partai politik di Norwegia semenjak tahun 1990-an.18 Di negara
lain, iuran anggota memang tidak pernah menjadi sumber pemasukan yang
signifikan bagi partai; tingkat keanggotaan partai politik memang rendah
sejak dulu di Portugal, dan hanya 1 sampai 2 persen dari total pemasukan
partai politik berasal dari iuran keanggotaan.19

Di Britania Raya, di mana data longitudinal di atas menunjukkan adanya
peningkatan signifikansi iuran anggota dari tahun 1950-an hingga 1980-an,
data terkini menunjukkan bahwa iuran anggota hanya menyumbang 11 persen
dari total pendapatan partai. Data-data dari sumber lain mengungkapkan
bahwa iuran anggota hanya menyumbang 5 persen dari total pendapatan
partai di Belgia, 13 persen di Prancis, dan 5 persen di Yunani.20 Di Swedia,
yang terkenal dengan keterlibatan kelompok akar-rumput di dalam partai
politik, pelaporan keuangan partai politik di parlemen mengindikasikan
bahwa hanya 3 persen pendapatan partai berasal dari iuran anggota pada
tahun 2011.21 Partai politik masih sangat bergantung dengan iuran anggota
di Irlandia, Jerman, dan Belanda. Di Irlandia dan Jerman, lebih dari sepertiga
pendapatan partai berasal dari iuran anggota. Di Belanda sendiri iuran
anggota menyumbang lebih dari 45 persen dari total pendapatan partai pada
tahun 2000.22
Pemasukan partai dari iuran anggota dapat berbeda-beda tidak hanya antar
negara dan periode, tetapi juga antar partai politik di suatu negara yang
sama. Di Prancis, misalnya, total pendapatan partai yang berasal dari iuran
anggota berkisar antara 719.133 euro (EUR) (I$849.000)23 untuk partai Liga
Komunis Revolusioner hingga 8.172.652 (I$9.650.000) untuk Partai Sosialis,
menyumbang sekitar 30 dan 18 persen dari total pendapatan masing-masing
partai.24 Data terbaru di Norwegia menunjukkan total pendapatan partai
dari iuran anggota berkisar dari 21.150 krones (I$2.300) untuk Partai
Koalisi Kristen hingga 2.895.481 krones (I$316.000) untuk Partai Kristen
Demokrat, menyumbang masing-masing 3 dan 8 persen pendapatan kepada
kedua partai.25
Selain iuran anggota, partai politik juga menerima pendapatan dari
sumbangan sukarela dari anggota partai dan donasi dari pihak non-anggota.
Mendapatkan data yang komprehensif dan konsisten mengenai sumbersumber pendanaan tersebut agak sulit mengingat kurangnya informasi yang
20 Untuk mendapatkan data terbaru mengenai Norwegia, lihat Statistics Norway (2005–2011); untuk
Britania Raya: Committee on Standards in Public Life (annual reports 2000–10); untuk Belgia
(2007): Weekers and Maddens 2009; untuk Prancis: CNCCFP (2004–11); dan untuk Yunani,
1997–2007: Vernardakis 2012.
21 Dikalkulasi berdasarkan ‘intaktsredovisning’ (laporan pendapatan) yang dipublikasi oleh semua partai
di parlemen kecuali Demokrat Swedia.
22

Dragstra 2008, h. 204.

23 Di dalam buku ini, Dolar Internasional (I$) ditulis bersama dengan jumlah uang dalam mata uang
negara masing-masing. Dolar Internasional adalah mata uang hipotetis yang menghitung daya beli
masyarakat sehingga cocok digunakan sebagai pembanding antar negara. Untuk negara-negara yang
daya beli masyarakatnya berbeda secara signifikan dengan Amerika Serikat (yang menjadi dasar
pembanding), nilai tukar I$ mungkin dapat berbeda dengan nilai tukar nominal. Tidak akan ada
pembandingan bagi Dolar AS (karena nilainya sama dengan I$), mata uang tidak dikenal, dan mata
uang sekunder seperti Euro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab Tambahan V.
24

Data berdasarkan laporan keuangan tahun 2004 (CNCCFP 2005–6).

25

Statistics Norway.
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Tabel 7.2. Donasi kepada partai politik yang dilaporkan di
Luxemburg, 2009-2011
2009*

2010

2011

< 1000 EUR (I$1.200)

26.009 EUR (I$30.000)
(29%)

18.748 EUR (I$22.000)
(71%)

103.802 EUR (I$120.000)
(63%)

> 1000 EUR (I$1.200)

63.885 EUR (I$74.000)
(71%)

7.513 EUR (I$8.700)
(29%)

61.894 EUR (I$72.000)
(37%)

Total jumlah donasi
yang dilaporkan

89.894 EUR (I$104.000)
(100%)

26.261 EUR (I$30.000)
(100%)

165.696 (I$191.000)
(100%)

Jumlah laporan

<1000 EUR (I$1.200): 63
>1000 EUR (I$1.200): 24
Total: 85

< 000 EUR (I$1.200): 61
>1000 EUR (I$1.200): 6
Total: 67

<1000 EUR (I$1.200): 169
>1000 EUR (I$1.200): 43
Total: 212

* Tahun pemilu: pemilu parlementer nasional dan pemilu untuk Parlemen Eropa
Sumber: Chambre des Députés du Grand-duché de Luxemburg

Detail pelaporan donasi pada tabel 7.2. menunjukkan bagaimana donasidonasi kecil28 merepresentasikan proporsi yang cukup besar sebagai sumber
pendapatan partai politik di Luxemburg dibandingkan dengan donasi26

Nassmacher 2009, h. 215.

27

Lihat, misalnya, Koole 2001; van Biezen dan Nassmacher 2001.

28 Tidak ada kesepakatan umum terkait batasan donasi kecil (Scarrow 2007, h. 197). Definisi hukum
atas ‘donasi kecil’ di Jerman—EUR 3,300, I$4,200—dianggap terlalu tinggi (Nassmacher 2009, h.
216). Di dalam bab ini, penulis mendefinisikan donasi kecil sebagai donasi yang jumlahnya di bawah
EUR 999.
Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu 237

7. Eropa Utara, Barat, dan Selatan

tersedia.26 Lebih jauh, data-data resmi (beserta analisis yang menyertainya)
kerap menggabungkan iuran anggota dan donasi-donasi kecil27 karena sangat
tidak mungkin untuk membedakan keduanya. Belakangan, meningkatnya
tuntutan transparansi di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan juga
semakin meningkatkan akses informasi publik terhadap sumber-sumber
pendapatan partai dan kandidat politik. Pada beberapa kasus, keterbukaan
akses ini juga disebabkan oleh regulasi-regulasi baru yang mewajibkan
partai dan kandidat untuk melaporkan dan mempublikasi donasi-donasi
kecil yang mereka terima. Semenjak amandemen undang-undang keuangan
politik di Luxemburg, misalnya, partai-partai politik di negara tersebut
wajib melaporkan donasi-donasi dari pihak individual yang melebihi 250
EUR (I$290). Hal ini membuat akses terhadap informasi mengenai donasidonasi kecil lebih mudah didapat dan dianalisis secara lebih detail, serta
memudahkan komparasi rasio antara donasi besar dan donasi kecil yang
diterima oleh partai politik. Dari situ, kita bisa bertanya apakah benar
pendanaan privat di dalam politik lebih didominasi oleh donasi-donasi besar,
dan bahwa donasi-donasi kecil tidak lagi menjadi sumber pendapatan yang
signifikan bagi partai?

donasi besar. Untuk tahun 2010 dan 2011, donasi kecil menyumbang hingga
lebih dari 60 persen dari total donasi yang diterima partai. Angka ini terbalik
dengan tahun 2009 ketika pemilu untuk Parlemen Eropa diselenggarakan:
donasi-donasi besar – termasuk dua donasi yang melebihi 10.000 EUR
(I$12.000) – menyumbang hampir sekitar ¾ dari total donasi.
Tabel 7.3. Donasi kepada Partai Sosial Demokrat Belanda yang
dilaporkan, 2010-2012
2010*

2011

2012*

< 1000 EUR (I$1.200)

21.241 EUR (I$6.000)
(37%)

7.500 EUR (I$9.100)
(39%)

15.910 EUR (I$19.000)
(31%)

> 1000 EUR (I$1.200)

35.443 EUR (I$43.000)
(63%)

11.850 EUR (I$14.000)
(61%)

35.313 EUR (I$43.000)
(69%)

Total jumlah donasi yang
dilaporkan

56.684 EUR (I$69.000)
(100%)

19.350 EUR (I$23.000)
(100%)

51.223 EUR (I$62.000)
(100%)

Jumlah laporan

<1000 EUR (I$1.200): 37
>1000 EUR (I$1.200): 20
Total: 57

<1000 EUR (I$1.200): 14
>1000 EUR (I$1.200): 6
Total: 20

<1000 EUR (I$1.200): 29
>1000 EUR (I$1.200): 22
Total: 51

* Tahun pemilu: pemilu parlementer nasional
Sumber: http://www.pvda.nl/

Meningkatnya tuntutan akan transparansi juga memaksa lebih banyak partai
politik untuk mempublikasi laporan keuangan tahunan mereka di situs
masing-masing, seringkali dengan informasi detil mengenai donasi-donasi
yang diterima. Contohnya, sejak 2003 Partai Sosial Demokrat Belanda
(Partij van de Arbeid, PvdA) secara rutin mempublikasi laporan keuangan
tahunan mereka di situs resmi partai, termasuk laporan mengenai donasi
yang berjumlah di atas 500 EUR (I$610).
Meski donasi besar merupakan sumber pendapatan terbanyak yang diterima
oleh PvdA dari kontribusi privat, donasi-donasi kecil menyumbang sekitar
sepertiga dari pendapatan tersebut pada tahun 2010, 2011, dan 2012.
Tetapi, baik di Luxemburg dan Belanda, kontribusi privat tetap hanya
merepresentasikan sebagian kecil dari total pendapatan partai politik. Di
Luxemburg, sumber pendanaan partai yang paling penting adalah subsidi
dari negara (lihat Gambar 7.5.). Sedangkan pada kasus PvdA, subsidi negara
menyumbang lebih dari 40 persen dari total pendapatan.
Donasi-donasi kecil juga bukan merupakan sumber pendanaan yang penting
di Austria, Prancis, Norwegia, Yunani, dan Belgia. Hal ini mungkin bisa
dijelaskan melalui fenomena kekecewaan publik terhadap partai politik
di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan,29 yang mengakibatkan
menurunnya jumlah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat. Belgia

29

Mair 1998, 2003.
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Secara umum, jumlah pendanaan privat yang berasal dari kontribusikontribusi kecil semakin menurun, karena iuran anggota dan donasi-donasi
kecil tidak lagi menjadi sumber pendanaan yang diandalkan oleh partaipartai di Eropa Utara, Barat, dan Selatan. Tetapi apakah pendanaan privat
yang berupa donasi besar tetap memainkan peran penting sebagai sumber
finansial partai? Informasi mengenai donasi-donasi besar yang diterima
partai politik kini semakin mudah didapatkan. Prinsip transparansi semakin
ditegakkan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi
mengenai aliran finansial yang besar kepada partai politik, khususnya yang
berasal dari perusahaan atau korporasi bisnis.
Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa saat ini tengah terjadi tren
pihak korporasi mulai melepaskan diri dari politik, yang mengindikasikan
adanya penurunan jumlah kontribusi perusahaan sebagai sumber keuangan
politik.31 Bukti-bukti penurunan ini bukan hanya dapat diamati di Jerman
dan Swedia, tetapi juga di Britania Raya, di mana donasi dari korporasi
merupakan sumber pendanaan paling penting bagi partai, khususnya Partai
Konservatif. Berdasarkan hasil analisis terbaru, proporsi donasi kepada Partai
Konservatif telah menurun hingga hanya 51,4 pesen, dari 60-90 persen pada
periode 1950-an hingga akhir 1980-an.32 Penurunan ini dapat dijelaskan
melalui fenomena perubahan ideologi Partai Buruh – khususnya perubahan
dari ideologi sosialisme menjadi lebih moderat (yang membuat banyak
korporasi tidak lagi memiliki alasan untuk meyokong Partai Konservatif
dengan dana yang besar) – serta tumbuhnya persepsi negatif dari publik
terhadap donasi korporasi secara umum: para pelaku usaha menilai donasi
semacam itu sebagai aktivitas kontroversial yang mesti dihindari.33 Irlandia
juga mengalami penurunan jumlah kontribusi politik dari korporasi. Jika
dibandingkan antara tahun 2002 dan 2011,34 penurunan tidak hanya
30 Informasi mengenai Austria, Prancis, Norwegia, dan Belgia berdasarkan Nassmacher 2001; Koole
2001; Statistics Norway; Weekers dan Maddens 2009.
31

Nassmacher 2009, h. 261–9.

32

Mathiason 2011; Nassmacher 2009, h. 262.

33

Ewing dan Ghaleigh 2006.

34 Baik tahun 2002 dan 2011 adalah tahun pemilu, dan undang-undang yang sama berlaku untuk
keduanya. Undang-Undang Keuangan Politik Irlandia tahun 2012 menurunkan batas atas pemberian
donasi menjadi EUR 2,500 (I$2,800), dan mewajibkan donasi di atas EUR 1,500 (I$1,700) untuk
dilaporkan, dan melarang donasi korporasi di atas EUR 200 (I$230) kecuali sang donatur memenuhi
syarat-syarat tertentu. Data dipublikasikan oleh Standards in Public Office Commission (SIPO),
lembaga independen yang didirikan pada 2001, yang bertugas untuk mengawasi donasi, belanja
kampanye, dan pengeluaran yang menggunakan subsidi dana publik oleh partai politik di Irlandia
(see http://www.sipo.gov.ie/en/).
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mengalami penurunan jumlah donasi politik yang konsisten baik terhadap
partai politik (donasi privat hanya menyumbang 0,3 persen dari total
pendapatan partai pada 2007) maupun terhadap kandidat.30

terjadi dalam hal jumlah nominal donasi (dari 265.800 EUR [I$301.000]
pada 2002 menjadi 30.997 EUR [I$35.000] pada 2011), tetapi juga dalam
jumlah korporasi yang aktif memberikan donasi. Sumber pendanaan privat
paling penting bagi partai politik di Irlandia adalah kontribusi dari anggota
Dáil Éireann (Dewan Perwakilan) dan anggota EP (Parlemen Eropa). Data
terbaru yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan Italia mengungkapkan
hal yang sama terjadi pula di Italia. Berdasarkan laporan finansial dua partai
terbesar di Italia (Partito Democratico dan Popolo della Libertá) untuk tahun
2012, tidak ada kontribusi dari korporasi untuk kedua partai, meskipun
pemerintah telah menurunkan jumlah donasi yang wajib dilaporkan dari
50.000 EUR (I$62.000) menjadi 5000 EUR (I$6.200) pada tahun yang
sama. Meskipun terbuka kemungkinan bahwa kedua partai tidak melaporkan
sejumlah donasi yang berasal dari korporasi pada laporan finansial mereka,
pada kenyataannya memang ada tren penurunan donasi korporasi, yang
dapat diatribusikan kepada turunnya dukungan publik terhadap politik
dan partai politik. Kemungkinan lain: penurunan tersebut disebabkan oleh
banyaknya perusahaan dan korporasi yang merasa takut terhadap regulasi
transparansi yang semakin ketat. Penurunan jumlah donasi korporasi ini
cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah donasi yang diberikan oleh
anggota parlemen nasional dan anggota Parlemen Eropa.35 Donasi besar
juga hanya menyumbang sebagian kecil dari total pendapatan yang diterima
partai politik di Yunani, Belanda, Swedia, dan Norwegia.
Sumber pendanaan privat lain bagi partai dan kandidat politik adalah
aktivitas ‘pihak ketiga’, yakni membentuk kelompok advokasi yang mengendorse kandidat, partai, atau isu-isu tertentu. Negara-negara Kontinental
Eropa Barat umumnya hanya memiliki sedikit regulasi terkait pihak ketiga;
Irlandia dan Britania Raya merupakan dua negara yang menerapkan batas
atas terhadap donasi atau pengeluaran yang dapat diberikan kepada pihak
ketiga. Spanyol sendiri memiliki larangan khusus terjadap donasi pihakketiga.
Pinjaman dari bank juga merupakan sumber pendanaan yang kerap digunakan
partai atau kandidat. Banyak partai politik di Yunani meminjam dana dari
bank sejak akhir periode 1990-an dengan menjanjikan subsidi pemerintah
jika mereka berkuasa suatu saat nanti. Seiring berjalannya waktu, pinjaman
bank ini menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Pada 2001, pinjaman
bank menyumbang sekitar 33 persen dan 11 persen dari total pendapatan
dua partai terbesar di Yunani (PASOK dan Nea Democratia); pada 2007,
angka ini naik menjadi 63 dan 47 persen bagi masing-masing partai.36
Donasi besar dan kontribusi dari perusahaan umumnya dianggap berbahaya
bagi proses politik demokrasi. Oleh sebab itu banyak negara menerapkan
35

Colombo 2013.

36 Vernardakis 2012.
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Sumber pendanaan privat yang biasanya menjadi subjek pembatasan
adalah donatur asing, korporasi, institusi (semi-)publik, dan serikat pekerja.
Sejumlah besar negara juga melarang partai dan kandidat politik untuk
menerima kontribusi dari donatur anonim dan menetapkan batas terhadap
donasi tunai. Menurut Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa, negaranegara harus menerapkan pembatasan kualitatif terhadap sumber-sumber
pendanaan privat untuk menghindari prasangka negatif terhadap partai,
serta untuk menjamin independensi mereka.37
Ada tiga temuan yang bisa diambil dari analisis pelarangan kontribusi yang
paling sering diterapkan di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan
(donasi dari serikat pekerja, sumber anonim, organisasi semi-publik, donatur
asing, dan korporasi).
Pertama, kebanyakan negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan melarang
donasi dari pihak asing, perusahaan dengan kepemilikan campuran antara
pemerintah dan swasta, serta donasi anonim. Kedua, pelarangan terhadap
kontribusi politik lebih banyak diterapkan di Eropa Selatan (lebih dari 45
persen negara), sementara di Eropa Barat dan wilayah Nordik kurang dari
30 persen negara membatasi donasi privat. Hal ini dapat dijelaskan dengan
kecenderungan tingkat regulasi rata-rata di Eropa Selatan yang memang
tinggi. Ketiga, bahwa tidak ada pembedaan yang signifikan antara pembatasan
terhadap partai politik dan kandidat politik, sebagaimana umumnya terjadi
di belahan dunia yang lain.
Namun pada praktiknya, fakta bahwa banyak terdapat regulasi yang
membatasi donasi-donasi privat tidak serta-merta berarti regulasi-regulasi
tersebut benar-benar terimplementasi dengan baik. Regulasi-regulasi tersebut
juga tidak menjamin bahwa aliran donasi yang mengalir akan selalu berada di
dalam jalur yang telah ditetapkan – terutama ketika mekanisme penegakan
regulasi tidak berkembang dengan baik. Portugal (bersama dengan Prancis
dan Yunani) memiliki banyak regulasi yang membatasi donasi-donasi privat.
Melalui berbagai amandemen yang diinisiasi sejak pertengahan 1990-an,
seluruh sumber pendanaan privat yang disebut di atas secara resmi dilarang
di Portugal (termasuk donasi dari korporasi, sejak tahun 2000). Tetapi donasi

37

Council of Europe 2003b, h. 4.
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berbagai aturan untuk menghindari atau membatasi kemungkinan
pengusaha-pengusaha kaya menanamkan pengaruhnya di arena politik, serta
untuk menjaga independensi partai politik dari kepentingan-kepentingan
segelintir orang-orang kaya. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan
pembatasan kualitatif dan/atau kuantitatif terhadap pendanaan privat yang
diterima partai dan kandidat.

ilegal terhadap partai dan kandidat politik tetap eksis, dan pelanggaran
terhadap regulasi yang membatasi donasi privat kerap terjadi, bahkan menjadi
lumrah.38 Gambar 7.2. menunjukkan jumlah pelanggaran yang berkaitan
dengan donasi privat yang ditemukan oleh lembaga audit eksternal.
Gambar 7.2. menunjukkan bahwa angka pelanggaran terhadap pembatasan
donasi privat untuk partai dan kandidat politik di Portugal semakin
meningkat semenjak sepuluh tahun terakhir. Hal ini mungkin akibat dari
semakin ketatnya pengawasan keuangan politik di Portugal semenjak periode
1990-an. Setelah hampir tidak pernah diawasi selama 20 tahun, aktivitas
keuangan partai menjadi objek pengawasan oleh lembaga independen yang
baru dibentuk dan menjadi lebih terkontrol.39 Tetapi Gambar 7.2. juga
menunjukkan bahwa pembatasan donasi privat semakin mendorong partai
dan kandidat politik untuk menerima donasi lewat jalur yang ilegal. Sebagai
contoh, sebuah investigasi dilaksanakan pada tahun 2005 setelah salah
seorang petinggi Partai Kristen Demokratik diduga membuat daftar namanama fiktif untuk menjustifikasi asal-usul 105 donasi tunai yang mereka
terima.40 Pada maret 2010, Partai Kristen Demokratik dan dua partai lain
juga pernah didenda atas ketidakwajaran di dalam pendanaan kampanye
mereka, termasuk adanya sumber pendanaan yang ilegal.41

Jumlah pelanggaran terdeteksi

Gambar 7.2. Pelanggaran terkait pemberian donasi privat tahunan di
Portugal, 1994-2007

Sumber: De Sousa 2012, p. 15 (diadaptasi oleh penulis)

38

GRECO 2007, h. 17.

39 Entitas untuk Keuangan Politik dibentuk pada 2003 oleh Law 19/2003 dan disahkan pada 2005.
40

Kasus ini dikenal publik sebagai ‘Portucale affaire’.

41

Sustainable Government Indicators 2011.

242 International IDEA

Pembatasan kuantitatif: pembatasan kontribusi

Tabel 7.4. Pembatasan tahunan terhadap kontribusi untuk partai
politik di Eropa Utara, Barat, dan Selatan*
Islandia

Irlandia**

Portugal

Spanyol

15.000
(I$20.000)

2.800
(I$20)

2.500
(I$2.800)

10.650
(I$15.000)

100.000
(I$135.000)

30.000
(I$32.000)

Yunani

Finlandia

8000
(I$11.000)

7.500
(I$8.900)

Siprus

4000
(I$4.700)

Prancis

Belgia

Euros

* Hanya untuk donasi dari perseorangan (non-institusi)
** Semenjak reformasi keuangan politik tahun 2012
Sumber: Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik

Negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan umumnya menerapkan
pembatasan kontribusi untuk partai selama periode kampanye pemilu (42
persen negara) atau secara rutin setiap tahun (38 persen negara). Sekitar
sepertiga negara juga menerapkan pembatasan kontribusi untuk kandidat.
Negara-negara Eropa Selatan menerapkan pembatasan kontribusi lebih
banyak daripada negara-negara di Eropa Utara dan Barat.
Namun, dengan banyaknya skandal yang terungkap di beberapa tahun ter
akhir, regulasi pembatasan kerap dilanggar dan diloncati. Di Prancis, misalnya,
Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements
Politiques (CNCCFP) melaporkan adanya pelanggaran terhadap regulasi
pembatasan dalam membentuk ‘partai-partai satelit’.43 Di bawah perundangundangan Prancis, meskipun seorang donatur diperbolehkan menyumbang
hingga 7.500 EUR (I$8.900) kepada sebuah partai politik dalam setahun,
tidak ada regulasi yang mencegah seorang donor untuk memberikan donasi
sejumlah tersebut kepada banyak kelompok politik, dan tidak ada regulasi
yang mencegah partai-partai penerima donasi untuk tidak mentransfer uang
tersebut kepada partai lain. Inilah sebabnya CNCCFP mengingatkan bahwa
‘partai-partai satelit’ ini (yang jumlahnya meningkat dari 28 pada tahun 1999
menjadi 255 pada 2004) bertindak sebagai semacam perantara finansial bagi
donasi individual dan membuat partai-partai besar dengan leluasa meloncati
42

Council of Europe 2003b, Article 3.

43

CNCCFP 2005–6.
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Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa merekomendasikan bahwa negaranegara anggotanya harus menentukan dan menerapkan pembatasan
kontribusi politik.42 Negara-negara Eropa umumnya telah menerapkan tingkat
pembatasan yang cukup tinggi terhadap jumlah uang yang dapat diberikan
seorang donatur terhadap partai atau kandidat politik (lihat Tabel 7.4.).

regulasi pembatasan kontribusi privat.44 Terlepas dari adanya celah hukum
semacam ini, CNCCFP baru-baru ini melaporkan bahwa tidak ada bukti
yang menunjukkan adanya aliran dana yang besar dari partai-partai satelit
kepada partai besar; sebaliknya, sebagian besar partai-partai satelit justru
diuntungkan oleh pendanaan yang berasal dari partai-partai besar.45
Pendanaan publik bagi partai politik
Dana publik tidak langsung

Dana publik (subsidi dari pemerintah) untuk partai dan kandidat politik
dapat diberikan dalam dua bentuk: pendanaan langsung untuk kelembagaan
partai dan aktivitas kampanye, atau pendanaan tidak langsung dalam bentuk
akses penggunaan media untuk menayangkan iklan kampanye, pemotongan
pajak, peminjaman fasilitas publik seperti gedung pertemuan, dsb.46
Tergantung tipe apa yang digunakan, pendanaan publik tidak langsung
dapat menjadi alternatif yang lebih murah dan efisien daripada pendanaan
langsung yang mewajibkan pemerintah untuk mentransfer sejumlah uang
kepada partai politik untuk digunakan sesuai dengan keinginan mereka.
Oleh sebab itu pendanaan publik tidak langsung memiliki keunggulan: lebih
mudah didesain untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik.
Negara-negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan tidak banyak memberikan
subsidi atau akses media sebagaimana banyak negara di wilayah lain.
Meskipun duapertiga negara di wilayah ini memberikan subsidi dalam
bentuk akses media kepada partai politik, hanya sepertiganya saja yang
memberikan subsidi yang sama kepada kandidat. Tiga puluh persen negara
yang memberikan akses media memberikannya secara merata kepada semua
partai yang memenuhi syarat. Tetapi sangat tidak realistis untuk memberikan
akses media secara merata kepada semua kandidat perseorangan.
Semua negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan, kecuali Liechtenstein,
memberikan setidaknya satu jenis pendanaan publik tidak langsung–
pemotongan pajak adalah jenis yang paling banyak diberikan – dan jumlahnya
merupakan paling tinggi di dunia. Tetapi, jumlah dan ruang lingkup
pemberian dana publik tidak langsung di antara negara-negara di wilayah ini
berbeda-beda. Contohnya mulai dari yang paling moderat di Swedia di mana
sekretaris partai diperbolehkan menikmati akses gratis kepada peralatan
teknis dan fasilitas lain di Riksdag (parlemen), hingga Siprus, di mana
segala bentuk donasi dan kontribusi politik kepada partai dibebaskan dari
pajak. Negara-negara lain, seperti Islandia, menawarkan pembebasan pajak
44

Dupont 2010.

45

CNCCFP 2010, h. 101.

46 Sub-bab ini tidak akan membahas dana publik yang digunakan untuk membantu partai politik di
negara lain. Pendanaan seperti ini, misalnya, dilakukan di Denmark, Jerman, Belanda, Swedia dan
Britania Raya.
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Dari 24 negara yang menjadi objek kajian bab ini, hanya ada tiga negara yang
tidak memberikan dana publik langsung sebagai pengganti biaya operasional
lembaga, biaya kampanye, atau keduanya, yakni Andorra, Malta, dan Swiss.
Gambar 7.4. menunjukkan tahun di mana pemberian dana publik pertama
kali diterapkan di 17 negara di wilayah Eropa Utara, Barat, dan Selatan.
Gambar 7.3. Negara-negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan yang
memberikan dana publik langsung kepada partai politik

© International IDEA

n Ya n Tidak
Sumber: International IDEA. Peta ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014. Data
terus diperbaharui pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat: http://
www.idea.int/political-finance/question.cfm?id=270
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kepada donatur untuk memberikan insentif bagi kelompok akar-rumput
untuk mendonasikan uangnya kepada partai/kandidat. Pemberian ruang
untuk menempatkan iklan dan materi kampanye juga merupakan salah satu
bentuk dana publik tidak langsung yang populer; fasilitas ini diberikan di
tujuh negara, di mana bentuk yang paling umum adalah pemberian ruang
khusus untuk menempatkan poster kampanye.

politik bukan sesuatu yang kontroversial; di negara-negara yang tidak
memberikan dana publik langsung, ada perdebatan mengenai apakah
pemerintah harus segera memberikannya. Di Malta, isu pemberian subsidi
kepada partai politik baru-baru ini telah dimasukkan ke dalam agenda
politik.47 Di Swiss, meski tidak ada regulasi yang bersifat federal, dua wilayah
bagian (Jenewa dan Fribourg) memiliki kebijakan untuk mengganti biaya
kampanye saat pemilu, dan telah ada sejumlah inisiatif untuk mengusulkan
peraturan keuangan politik di Dewan Nasional Swiss (dan sejauh ini inisiatif
tersebut sudah ditolak).48 Swiss bersikap enggan untuk memberikan dana
publik karena tradisi liberal mereka yang memegang teguh prinsip noninterference atau tidak boleh ada campur tangan negara di dalam urusan
privat, di antaranya aktivitas internal partai politik. Di Britania Raya,
yang juga memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap pemberian dana
publik, kemungkinan untuk memberikan dana publik yang lebih solid telah
diperdebatkan secara intens, khususnya sejak 20 tahun terakhir.49 Tetapi
perdebatan tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, terutama
karena adanya ketakutan bahwa nanti partai politik akan kehilangan
kedekatan dengan anggota-anggotanya sendiri karena tidak lagi tergantung
secara finansial dengan mereka.
Gambar 7.4. Pemberlakuan pemberian dana publik langsung kepada
partai politik di Eropa Utara, Barat, dan Selatan

Siprus - 1991
Belanda - 1999
Italia - 1974
Irlandia - 1997

Austria - 1975

Luksemburg - 1999
Jerman - 1959

Spanyol - 1977
Portugal - 1977
Yunani - 1984

Inggris - 2000

Islandia - 2006

Belgia - 1989
Norwegia - 1970
Finlandia - 1967
Swedia - 1966

Prancis - 1988
Denmark - 1986

Sumber: http://www.partylaw.leidenuniv.nl

47 Times of Malta 2009.
48 
Nassmacher
2003.
Lihat
juga
f_n_4813_321237_321507.htm
49

Piccio 2012, h. 88–9.
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Sebagaimana di banyak negara-negara lain di seluruh dunia,50 mayoritas
regulasi di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan menetapkan
syarat kelayakan untuk mendapatkan dana publik berdasarkan kombinasi
dari dua kriteria: jumlah suara yang dimenangkan pada pemilu parlementer,
dan representasi di lembaga pemerintahan. Hanya lima negara di wilayah ini
(Spanyol, Belgia, Belanda,51 Finlandia, dan Britania Raya) yang memberikan
dana publik hanya kepada partai yang memiliki kursi di parlemen. Kebijakan
semacam ini telah banyak dikritik, karena justru melanggar prinsip penciptaan
arena kompetisi yang setara: partai-partai baru akan kesulitan untuk masuk
ke arena politik dan mereka tidak akan bisa berkompetisi secara fair dengan
partai-partai yang telah mapan. Dan berdasarkan panduan yang dibuat oleh
OSCE/Komisi Venesia, ambang batas suara yang dijadikan syarat kelayakan
untuk mendapatkan dana publik harus lebih rendah daripada ambang batas
pemilu (electoral threshold).52
Dua kriteria di atas bisa saja mengancam pluralisme partai politik atau tidak
sama sekali, tergantung dari tingkat electoral threshold yang digunakan. Di
Finlandia dan Belanda, di mana electoral threshold-nya termasuk rendah,53
kriteria tingkat keterwakilan (representasi) di lembaga pemerintah tentu saja
tidak akan mengancam pluralisme politik. Tetapi hal ini menjadi masalah di
Spanyol dan Belgia, di mana electoral threshold-nya masing-masing mencapai
3 dan 5 persen.
Kriteria distribusi dana publik di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan
Selatan umumnya mirip dengan kriteria distribusi di negara lain di dunia.
Prosedur yang paling umum digunakan adalah dengan memberikan dana
publik secara merata kepada partai-partai yang layak (‘kesetaraan absolut’)
dan dengan menghitung total variabel tambahan, yakni mendistribusikan

50

Ohman, 2012, h. 25.

51 Belanda adalah satu-satunya negara di Eropa Barat yang memberikan dana publik kepada partai
politik berdasarkan syarat keanggotaan. Untuk mendapatkan dana publik, partai politik minimal
harus memiliki 1000 anggota (Piccio 2013). Di negara-negara lain juga ada persyaratan semacam ini,
namun hanya bersifat implisit, karena memang sudah ada syarat jumlah minimal dukungan publik
agar sebuah partai dapat terdaftar secara resmi (Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Portugal) (Piccio
2014).
52 Menurut Pedoman OSCE/Komisi Venesia, ‘(m)inimal, harus ada sejumlah dana publik yang tersedia
bagi semua partai politik di parlemen. Namun, untuk meningkatkan pluralisme politik, dana publik
juga harus diberikan kepada partai-partai di luar parlemen yang mengusung kandidat dalam pemilu
atau didukung oleh sejumlah besar masyarakat. Hal ini penting bagi partai-partai yang baru muncul,
yang membutuhkan kesempatan yang sama dan adil agar dapat bersaing dengan partai-partai lama’
(OSCE/ODIHR 2010, h. 71–2).
53 Tidak ada ambang batas resmi di Finlandia atau Belanda. Ambang batas efektif di masing-masing
kedua negara tersebut adalah 0,35 dan 0,67 persen.
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Jika argumen yang dipakai sebagai justifikasi pemberian dana publik adalah
untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik dalam pemilu, maka
menetapkan ambang persyaratan dan mekanisme distribusi menjadi sesuatu
yang penting dan krusial.

dana publik secara proporsional berdasarkan jumlah suara atau kursi
yang dimenangkan di dalam pemilu parlementer terakhir (‘kesetaraan
proporsional’).
Mekanisme alokasi yang digunakan di Jerman dan Belanda menambahkan
insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat di dalam politik dan
menstimulasi partai agar tetap memiliki jangkar sosial yang kuat.54 Di
Jerman, dana publik didistribusikan berdasarkan kesuksesan partai di pemilu
terakhir dan jumlah donasi privat yang mereka terima (‘sistem kecocokkan’).
Di bawah perundang-undangan Jerman, hanya beberapa persentase saja
pemasukan partai yang boleh berasal dari uang negara, dan jumlah subsidi dari
pemerintah tidak boleh lebih tinggi dari jumlah donasi privat yang berhasil
didapatkan. Peraturan ini berperan penting dalam membuat negara seperti
Jerman menjadi salah satu negara dengan partai politik yang sangat tidak
bergantung pada negara (urutan kedua dari bawah dalam soal ketergantungan
partai). Di Belanda, dana publik didistribusikan berdasarkan tiga kriteria:
sejumlah dana dibagikan secara merata kepada semua partai yang memiliki
kursi di parlemen; dana tambahan yang dibagikan berdasarkan jumlah kursi
yang dimenangkan; dan dana tambahan lain yang dibagikan berdasarkan
jumlah anggota partai yang memberikan kontribusi.
Negara-negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan berbeda-beda dalam soal
penggunaan dana publik yang telah diberikan. Hampir setengah negara di
wilayah ini pemerintahnya tidak memberikan aturan atau arahan terkait
penggunaan dana publik. Negara-negara yang memberikan pengaturan
penggunaan umumnya hanya memberikan arahan yang bersifat umum
(misalnya ‘dana kampanye’ atau ‘dana operasional partai’). Pengecualian
terjadi di Jerman dan Belanda, di mana dana publik khusus digunakan
untuk pendidikan politik bagi anggota partai, riset, dan pengembangan
sayap gerakan perempuan.
Dana publik dan ketergantungan partai politik terhadap negara

Di antara sumber pendapatan bagi partai politik, dana publik mungkin
satu-satunya sumber pendanaan yang paling banyak didiskusikan oleh
para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat karena telah menjadi
sumber pendanaan yang penting (secara kuantitatif) bagi partai politik di
Eropa Utara, Barat, dan Selatan; dana publik menyumbang sekitar 67 persen
dari total pendapatan partai politik di Eropa (lihat Gambar 7.5.). Angka ini
mengejutkan, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara di belahan
dunia lain. Di Amerika Selatan, misalnya, persentase ketergantungan partai
terhadap negara hanya 35 persen saja.55
54

Nassmacher 2003; Piccio 2013.

55 Negara-negara yang menjadi bahan analisis adalah Argentina, Brazil, Cile, Kolombia, Kosta Rika, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, and Venezuela (lihat
Casal Bertoa dkk. 2014, akan terbit).
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Gambar 7.5. Tingkat ketergantungan partai politik terhadap dana
publik di Eropa Utara, Barat, dan Selatan

56 Bentuk pendanaan langsung adalah dana ‘Short’ dan dana ‘Cranborne’ yang diberikan kepada
partai oposisi di Majelis Rendah (the House of Commons) dan Majelis Tinggi (the House of Lords)
(masing-masing pertama kali diterapkan pada 1975 dan 1996), dan dana ‘pengembangan kebijakan’
yang diberikan untuk mendanai riset partai yang minimal memiliki dua kursi di Dewan Rendah
(pertama kali diterapkan pada 2000).
57

Committee on Standards in Public Life 2011, h. 36.

58 Persentase rata-rata diadopsi dari Dragstra (2008, h. 306) dan ‘Notitie Herijking Wet subsidiering
politieke partijen’, Kst. 27442, nr. 6. Lihat Piccio 2013.
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Sebagaimana bisa diduga, dana publik hanya menyumbang sebagian kecil
dari total pendapatan partai politik di Britania Raya (UK).56 Antara tahun
2000 dan 2010, dana publik di Inggris berkisar antara hanya 2 persen untuk
Partai Buruh hingga 51 persen untuk Partai Serikat Demokratik. Untuk
Partai Konservatif, yang merupakan partai oposisi untuk periode tersebut,
dana publik hanya menyumbang 15 persen dari total pendapatan partai.57
Di Jerman dan Belanda, persentase dana publik juga tergolong rendah,
yang menandakan suksesnya program insentif yang mendorong keterlibatan
masyarakat dalam politik (‘sistem kecocokan’). Meski donasi privat tetap
menjadi sumber pendanaan paling penting bagi partai politik di Belanda
– bahkan setelah pemerintah memutuskan untuk memberikan dana publik
pada 1999 – ada tren yang menunjukkan bahwa mereka semakin bergantung
pada subsidi negara. Dana publik hanya menyumbang sekitar 26 persen dari
seluruh pendapatan partai politik di tahun 2000, tetapi pada tahun 20052006 angka tersebut naik menjadi 42 persen.58 Di Spanyol, Belgia, Italia,
dan Portugal, dana publik menyumbang lebih dari 80 persen dari seluruh
pendapatan partai.

Meningkatnya jumlah dana publik yang diberikan kepada partai politik
telah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Kegiatan politik
memang telah menjadi semakin mahal karena meningkatnya fenomena
komersialisasi dan ketergantungan terhadap publikasi media,59 di mana hal
ini semakin memperberat tantangan pengelolaan struktur partai politik di
Eropa Utara, Barat, dan Selatan yang terkenal ‘berat’ dan sangat birokratis.
Tetapi terlampau mengandalkan subsidi negara sebagai sumber utama
pendanaan partai, yang pada beberapa kasus bisa menjadi 90 persen dari
total pendapatan, sungguh tidak dapat dibenarkan. Dan tentu saja, selain
merekomendasikan dana publik sebagai metode untuk menyeimbangkan
arena kompetisi politik dalam pemilu, Dewan Eropa juga mengingatkan
bahwa dana publik tidak boleh menjadi satu-satunya sumber pendanaan bagi
partai politik, karena hal semacam itu dapat melemahkan relasi antara partai
politik dan para pendukungnya.60
Regulasi keuangan partai politik memang unik karena sejatinya partai
politiklah yang menjadi agen perundang-undangan yang melahirkan
regulasi itu sendiri. Para akademisi sudah seringkali mengingatkan konflik
kepentingan yang inheren di dalam proses perundang-undangan, karena para
legislator adalah juga para partisan.61 Di dalam salah satu proposisi teori ilmu
politik yang berkembang beberapa dekade terakhir, tesis ‘partai kartel’ dari
Katz dan Mair menyatakan bahwa subsidi negara hanya akan mempermudah
partai politik untuk mengamankan kekuasaan dan keuntungan finansial
mereka, sambil sekaligus menjauhkan mereka dari masyarakat.62 Sedangkan
beberapa peneliti lain mengajukan pertanyaan apakah logika optimalisasi
keuntungan harus menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi
peraturan keuangan politik.63 Logika self-service tidak akan dapat menjelaskan,
misalnya, mengapa terjadi konvergensi yang membuat peraturan keuangan
politik di Eropa menjadi semakin transparan, atau untuk mejelaskan
fenomena berkurangnya subsidi partai.
Patut diingat juga bahwa sejumlah negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan
(terutama yang mengalami dampak paling parah dari krisis finansial 2008)
telah mengurangi jumlah subsidi mereka kepada partai politik. Sejalan
dengan kebijakan pengetatan fiskal (austerity measure) yang diambil sebagian
besar negara-negara Eropa, subsidi partai telah dikurangi di Italia (tahun
2007 dan 2012), Portugal (2010), dan Spanyol (2012).64 Hal ini menunjukkan
59

Crouch 2004.

60

Council of Europe, Rec. 1516(2001), 2001.

61 Nassmacher 1993; Katz dan Mair 1995; Scarrow 2004; Piccio 2014. Sebagaimana Katz and Mair (2009, p.
756) nyatakan, partai politik adalah organisasi khusus, ‘dan mereka unik karena mereka memiliki kemampuan
untuk menciptakan sendiri lingkungan hukum mereka…’.
62

Katz dan Mair 1995.

63

Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Nassmacher 1993; Scarrow 2004; Kos 2008.

64

Seiradaki 2012.
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Pendanaan politik dan representasi perempuan

Persentase tingkat keterwakilan perempuan di parlemen (baik tingkat lokal
maupun nasional) di 24 negara yang menjadi objek kajian dalam bab ini
adalah sebesar 29 persen, jika dirata-rata.65 Berkebalikan dengan anggapan
umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara negara-negara di Eropa
Utara, Barat, dan Selatan dengan negara di belahan dunia lain terkait isu
keterwakilan perempuan: tingkat keterwakilan perempuan di parlemen
berkisar antara 24 persen di Amerika, 21 persen di sub-Sahara Afrika, hingga
18 persen di Asia dan 16 persen di negara-negara Arab.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, sejumlah
besar negara di seluruh dunia menerapkan undang-undang pembatasan kuota
minimal atau peraturan penyeimbangan gender. Meski ketidaksetaraan
gender terus menjadi persoalan sejak dulu, negara-negara di benua Eropa
masih menerapkan kuota volunteristik. Hanya enam negara yang menerapkan
regulasi kesetaraan gender tingkat nasional:66 Belgia, Prancis, Yunani,
Irlandia, Portugal, dan Spanyol. Dari 21 negara yang memberikan dana
publik kepada partai politik, hanya Prancis, Irlandia, Portugal, dan Italia
yang menggunakan dana publik untuk meningkatkan kualitas kesetaraan
gender.
Prancis memiliki tradisi yang sudah cukup baik dalam soal ini. Setelah
revisi undang-undang konstitusional diadopsi pada 1999,67 parlemen Prancis
mengamandemen undang-undang keuangan politik tahun 1988 dan
mewajibkan semua partai politik untuk mengajukan jumlah kandidat yang
seimbang (50 persen) di dalam pemilu antara laki-laki dan perempuan. Di
bawah undang-undang baru yang berlaku sejak tahun 2000 tersebut, partai
politik harus membayar sejumlah denda jika perbedaan jumlah kandidat
antara laki-laki dan perempuan melebihi 2 persen.68 Regulasi ini terbukti
efektif dalam meningkatkan tingkat representasi perempuan di Prancis: dari
hanya 12 persen pada tahun 2002, menjadi 19 persen pada 2007, dan 27
persen pada 2012.69 Diperkirakan pada tahun 2012 partai Serikat Gerakan
Populis (Union pour un Mouvement Populaire, UMP) kehilangan lebih
65 
Diadaptasi dari data Inter-Parliamentary Union, tersedia pada http://www.ipu.org/wmn-/arc/
classif010213.htm
66 Tersedia pada http://www.quotaproject.org/
67

Undang-Undang Konstitusi No. 99-569, 8 Juli 1999.

68 UU no. 88-227 11 Maret 1988 mengenai transparansi keuangan dalam politik (Artikel 9-1).
69

IPU 2012, h. 3.
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betapa pentingnya faktor lingkungan sosial dalam upaya reformasi keuangan
politik, dan sekaligus menunjukkan bahwa partai politik pada kenyataannya
mungkin lebih responsif terhadap konstituen mereka daripada yang
diperkirakan.

dari 4 juta euro (I$4,7 juta) karena hanya mengajukan 26 persen kandidat
perempuan.70
Prosedur alokasi dana publik di Prancis menyaratkan agar jumlah total
pendanaan dibagi menjadi dua porsi yang sama besar: sebagian pertama
didistribusikan berdasarkan persentase suara yang dimenangkan oleh
masing-masing partai, dan sebagian yang lain didistribusikan kepada partai
politik yang memiliki perwakilan di Majelis Nasional dan Senat secara
proporsional dengan jumlah anggota parlemen yang mendukung salah satu
partai politik yang memenuhi syarat.71 Tetapi sanksi finansial hanya berlaku
kepada dana publik kategori yang pertama. Pendekatan ini berarti regulasi
alokasi tersebut bertindak sebagai disinsentif yang efektif bagi partai-partai
kecil, tetapi denda untuk setiap pelanggaran, khususnya bagi partai-partai
besar, menjadi berkurang secara substansial. Pada kasus UMP, denda sebesar
4 juta euro (I$ 4,7 juta) adalah nominal yang kecil jika dibandingkan dengan
subsidi dana publik yang mereka terima (pada tahun 2011, UMP menerima
subsidi sebesar 33,3 juta EUR (I$39,4 juta). Bahkan pejabat partai UMP
sendiri menyatakan, ‘lebih baik membayar denda daripada kalah pemilu!’.72
Jika pun sebuah partai merasa bahwa mengajukan kandidat laki-laki akan
lebih menguntungkan di dalam pemilu, mereka tentu tidak akan keberatan
jika jatah subsidi mereka berkurang.
Di Irlandia, di bawah Undang-Undang (Amandemen) (Keuangan politik)
Pemilu tahun 2012, subsidi dana publik kepada partai politik akan dikurangi
50 persen kecuali minimal 30 persen kandidat yang diusung oleh partai
berjenis kelamin perempuan. Angka ini akan dinaikkan menjadi 40 persen
pada pemilu-pemilu berikutnya.73 Di Portugal, partai politik yang tidak
memiliki minimal 33 persen representasi dari masing-masing jenis kelamin
akan kehilangan 25 hingga 80 persen jatah subsidi mereka.74 Di Italia,
meski tidak ada kuota khusus perempuan pada jabatan tingkat nasional,
pemerintah akan mengurangi jatah subsidi kepada partai yang tidak
menyisihkan minimal 5 persen dari dana subsidi tersebut untuk membiayai
program-program yang dapat meningkatkan partisipasi aktif perempuan di
dalam politik.75
Terlepas dari masih tingginya persoalan ketidaksetaraan gender di
dalam politik di Eropa Utara, Barat, dan Selatan – serta masih tingginya
ketergantungan partai terhadap negara – para pembuat kebijakan di wilayah
70

Ibid.

71

CNCCFP 2011, h. 6.

72

Murray 2007, h. 571.

73 Undang-Undang Pemilu (Amandemen) (Keuangan politik) tahun 2012, seksi 27. Lihat http://www.
partylaw.leidenuniv.nl
74 Lei da Paridade, Lei Organica no 3/2006, de 21 de Agosto [Hukum Keseimbangan, Hukum Organik
no.3/2006 21 Agustus].
75

UU No. 96 6 Juni 2012, Artikel 9.6. Lihat http://www.partylaw.leidenuniv.nl
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Perhatian berbagai pihak terhadap
isu kesetaraan gender dalam politik
semakin meningkat beberapa
tahun belakangan. Pedoman
Regulasi Partai tahun 2010 dan
resolusi Dewan Eropa (EP) tahun
2012 mengenai peran perempuan
dalam
proses
pengambilan
keputusan di dalam politik
menyatakan bahwa keseimbangan
gender harus menjadi persyaratan minimum untuk menerima subsidi dana
publik.77 Resolusi EP juga berupaya menjawab tantangan minimnya akses
pendanaan terhadap kandidat perempuan dengan mendorong pemerintah
untuk meningkatkan bantuan terhadap organisasi perempuan, termasuk
dengan memberikan mereka dana bantuan yang cukup untuk penciptaan
program kooperasi dan kampanye dalam pemilu.78
Terlepas dari masih tingginya persolan
ketidaksetaraan gender di dalam
politik di Eropa Utara, dan Selatan –
serta masih tingginya ketergantungna
partai terhadap negara-para pembuat
kebijakan di wilayah ini pada umumnya
telah mengabaikan kemungkinan
keterkaitan antara dana publik untuk
partai politik dengan kesetaraan
gender.

Salah satu contoh sukses penggunaan dana publik untuk meningkatkan
representasi perempuan di dalam politik adalah Staatkundig-Gereformeerde
Partij (SGP), sebuah partai ortodoks protestan di Belanda. Berdasarkan
penafsiran mereka terhadap Injil, SGP tidak mengijinkan sama sekali
adanya anggota perempuan dan tidak percaya pada konsep hak pilih
perempuan (women’s suffrage). Keputusan pengadilan pada September 2005
76 WEDO 2007.
77

OSCE 2010, h. 75; EP 2012.

78

EP 2012, seksi 18.
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ini pada umumnya telah mengabaikan kemungkinan penggunaan subsidi
dana publik untuk isu kesetaraan gender. Terlebih lagi, negara-negara yang
sudah memanfaatkan hal tersebut belum benar-benar serius menanggulangi
hambatan-hambatan kunci yang dihadapi oleh kelompok perempuan di
dalam politik, khususnya di dalam persoalan akses pendanaan (fundraising)
di tahap-tahap awal siklus pemilu. Pada kenyataannya, perempuan memang
memiliki akses yang lebih sedikit terhadap sumber-sumber pendanaan dan
jejaring sosial, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemungkinan
mereka untuk terpilih di dalam pemilu (khususnya di dalam sistem yang
fokus pada kandidat perseorangan).76 Berbagai organisasi dan jaringan telah
dibentuk untuk menyokong kandidat perempuan. Terinspirasi oleh daftar
EMILY di Amerika Utara, banyak organisasi ‘persaudarian’ di Eropa yang
fokus pada penyediaan bantuan finansial bagi perempuan-perempuan yang
maju sebagai kandidat politik. Pada beberapa kasus, partai-partai secara
individual membentuk inisiatif sendiri untuk menyalurkan dana bagi
kandidat perempuan (seperti Lembaga Kesetaraan Gender Spanyol atau
Partai Buruh di Irlandia). Tetapi masih sangat sedikit produk legislasi yang
meregulasi isu ini.

menyatakan bahwa melarang perempuan sebagai anggota partai politik
adalah sebuah pelanggaran terhadap Konvensi untuk Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)79 dan memutuskan
untuk menghentikan pemberian dana publik kepada SGP. Akibatnya,
SGP terancam kehilangan pemasukan tahunan sebesar 800.000 EUR
(I$971.000).80 Kasus ini menyulut perdebatan publik di Belanda terkait isu
hak-hak konstitusional: hak berserikat, hak untuk memiliki opini politik
dan kepercayaan beragama, serta hak untuk tidak didiskriminasi oleh orang
lain.81 Pada Desember 2007, putusan kedua pengadilan memutuskan untuk
mencabut putusan pertama dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan
dana subsidi kepada SGP secara retroaktif untuk tahun 2006 dan 2007.
SGP sendiri mengubah pendirian internal mereka dan memperbolehkan
keanggotaan perempuan sejak tahun 2006.82

Peraturan pengeluaran oleh partai politik dan kandidat
Peraturan pengeluaran oleh partai politik dan kandidat memiliki prinsip
dasar yang sama dengan peraturan donasi privat dan pemberian dana publik,
yakni membatasi keunggulan pihak-pihak yang memiliki akses pendanaan
berlebih dan membuat arena kompetisi politik menjadi lebih seimbang –
sehingga dengan begitu proses demokrasi menjadi lebih terjaga. Dengan
kata lain, undang-undang negara harus dapat menjamin semua partai
politik dan kandidat yang berniat maju di dalam pemilu agar benar-benar
dapat melakukan aktivitas kampanye, dan memastikan bahwa pengeluaran
finansial partai atau kandidat tidak ada yang tidak proporsional.83 Negaranegara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan telah banyak menerapkan sejumlah
pembatasan terhadap pengeluaran finansial partai dan kandidat, dengan
tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Sub-bab ini akan membahas persoalan
kontradiktif antara pembatasan pengeluaran dengan hak-hak fundamental
masyarakat, seperti kebebasan berekspresi.
Regulasi pembatasan pengeluaran dapat membatasi jumlah uang yang
boleh digunakan oleh partai atau kandidat, serta melarang beberapa jenis
pengeluaran. Pelarangan penggunaan keuangan politik untuk membeli suara
adalah salah satu bentuk yang paling umum, dan pada beberapa kasus tidak
79 Rechtbank’s-Gravenhage, 2005, LJN: AU2088, HA ZA 03/3395. Di bawah CEDAW, ‘Negara harus
mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan
di dalam ruang politik dan ruang publik dan, khususnya, harus menjamin bahwa perempuan
mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hal: (a) memilih di dalam pemilu dan
referendum publik, serta dipilih di dalam pemilu untuk jabatan publik yang tersedia’ (Art. 7).
80 De Saambinder, 22 September 2005, h. 4–5.
81

Barkhuysen 2004; Ten Napel 2011; Oomen, Huijt dan Ploeg 2010.

82 Baru-baru ini, dan setelah keputusan yudisial terkait kasus diskriminasi perempuan oleh SGP, partai
ini juga mengubah statute mereka dan memperbolehkan perempuan untuk memiliki hak pilih.
Keputusan ini diambil pada Maret 2013.
83

OCSE/ODHIR 2010, h. 75–6.
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Di sisi lain, peraturan pembatasan pengeluaran bukanlah kebijakan yang
umum diterapkan di Eropa Utara, Barat, dan Selatan. Kurang dari setengah
negara-negara di wilayah ini menerapkan pembatasan semacam itu. Jumlah
tersebut sama dengan kecenderungan di belahan dunia lain: 29 persen negara
di Eropa Utara, Barat, dan Selatan menerapkan pembatasan belanja untuk
partai politik (sama dengan rata-rata negara di dunia), dan 42 persen negara
yang menerapkan pembatasan untuk kandidat politik (hanya lebih sedikit 2
persen dibandingkan dengan negara-negara di wilayah lain).84 Negara-negara
di Eropa Timur justru lebih banyak menerapkan peraturan keuangan politik.85
Kebanyakan negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan yang menerapkan
pembatasan pengeluaran umumnya memberlakukan regulasi tersebut baik
untuk pengeluaran reguler partai maupun untuk pengeluaran saat masa
kampanye. Hanya empat negara (Prancis, Islandia, Irlandia, dan Spanyol)
yang hanya memberlakukannya pada satu jenis pengeluaran. Ini merupakan
perbedaan yang signifikan karena dapat memberikan celah bagi partai atau
kandidat untuk mengakali regulasi bersangkutan.
Persoalan-persoalan terkait implementasi dan efektivitas regulasi juga
muncul di dalam penerapan pembatasan pengeluaran. Pelarangan pembelian
suara terbukti tidak efektif di Italia,86 di mana berbagai praktik pertukaran
ekonomi, baik dalam bentuk barang atau jabatan di lembaga pemerintahan,
telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, termasuk ‘paket suara’
(‘vote packages’) yang disediakan oleh organisasi kriminal dengan imbalan
uang atau kebijakan.87 Di Prancis pada akhir 1990-an, pelanggaran terhadap
regulasi pembatasan belanja tidak serta-merta diberikan sanksi karena ada
amandemen yang memperbolehkan hakim untuk membebaskan pelanggar
jika ‘maksud dan niat pelanggar dapat dijelaskan dengan kuat’.88 Di Spanyol,
regulasi pembatasan pengeluaran lebih sering diabaikan; baru-baru ini
lembaga audit di negara tersebut mengecam adanya ketidakwajaran laporan
keuangan politik yang tampak sistematis.89
Regulasi pembatasan belanja juga kerap dilangkahi. Misalnya, jika
pembatasan belanja hanya diterapkan untuk suatu periode tertentu, partai
politik dapat meningkatkan aktivitas belanja mereka sebelum periode
84

Ohman 2012, h. 35–7.

85

Lihat Bab 6 buku ini dan van Biezen 2004.

86 Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, no 361, Art. 96.
87

Saviano 2013.

88

Clift dan Fisher 2004, p. 690.

89

GRECO 2007, h. 18.
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aturan di bawah undang-undang keuangan politik, tetapi peraturan pemilu
(Belgia, Prancis, Italia) atau hukum pidana (Denmark, Jerman, Yunani,
Swedia). Pelarangan pembelian suara umumnya telah diterapkan jauh ketika
demokrasi di Eropa baru mulai berkembang.

tersebut dimulai. Hal ini terjadi, misalnya, di Irlandia, di mana Komisi
Kepatutan Jabatan Publik menyebut adanya persoalan ‘pemborosan di
depan’. Berdasarkan komisi tersebut, perilaku semacam itu menyalahi tujuan
diterapkannya pembatasan pengeluaran dan berisiko merusak kewibawaan
undang-undang.90
Terakhir, maksud dan tujuan diterapkannya pembatasan pengeluaran juga
tidak akan tercapai jika batas atasnya ditetapkan terlalu tinggi. Hal inilah
yang dinilai terjadi di Britania Raya.91 Ketika pembatasan pengeluaran secara
nasional diterapkan melalui Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan
Referendum (PEERA) untuk menurunkan biaya kampanye dan mengurangi
disparitas antara partai besar dan partai kecil, batas atas yang terlalu tinggi
justru membuat dua tujuan tersebut sulit untuk dicapai.92
Namun, batas atas yang terlalu rendah juga dapat menjadi masalah karena
dapat menghambat akses para pemilih untuk mendapatkan informasi.
Penerapan pembatasan pengeluaran yang terlampau ketat pernah menjadi
sorotan publik di negara-negara anglofonik, terutama setelah kasus Bowman
vs UK mencuat, yang berakhir dengan keputusan pengadilan untuk
menaikkan batas atas pengeluaran yang berasal dari donasi kampanye pihak
ketiga di dalam PEERA. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia
menyatakan bahwa pembatasan pengeluaran yang terlampau ketat di
dalam pemilu berdasarkan jumlah individu (pada saat itu 5 poundsterling
[I$8] per orang) merupakan pembatasan yang tidak berdasar terhadap
kebebasan berekspresi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 Konvensi
Eropa mengenai Hak Asasi Manusia.93 Di dalam dua kasus lain yang mirip,
pengadilan harus memutuskan – yang pada akhirnya keputusan diambil
berdasarkan kesesuaiannya dengan Konvensi Eropa – apakah pelarangan
terhadap media penyiaran berbayar di Swiss dan Britania Raya termasuk
pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.94 Sebagaimana kasus partai
di Belanda yang menolak memberikan hak suara kepada perempuan yang
dibahas sebelumnya, contoh-contoh ini menunjukkan betapa peraturan
keuangan politik memiliki implikasi langsung terhadap hak-hak fundamental
masyarakat terkait ekspresi politik, dan bagaimana para legislator harus dapat
menyesuaikan produk undang-undang yang mereka hasilkan dengan situasi
tersebut.95
90 Standards in Public Office Commission of Ireland, 2007. Lihat http://www.sipo.gov.ie/en/About-Us/
Our-Policies/Review-of-Legislation/Submission-to-the-Minister/
91

Committee on Standards in Public Life (UK) 1998.

92 Lihat Fisher 2001; Clift dan Fisher, 2005. Pada 2004, Komisi Pemilu mengajukan penurunan
pembatasan pengeluaran dari 20 juta GBP (I$32.7 juta) menjadi 15 million GBP (I$24.5 juta).
Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pembatasan pengeluaran di Britania Raya, lihat Electoral
Commission 2008, h. 40–6.
93 Bowman v. United Kingdom, App. No. 24839/94, 26 Eur. H.R. Rep. 1 (1998).
94

Lihat http://www.loc.gov/law/help/campaign-finance/uk.php#issues

95 Lihat Griner 2005 untuk analisis isu ini dalam kaitannya dengan Kanada dan Amerika Serikat.
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Tingkatan dan tipe-tipe pengeluaran

Lebih dari 20 tahun terakhir di Prancis, jumlah kandidat yang maju dalam
pemilu presiden meningkat (dari 10 kandidat pada 1981 menjadi 16 kandidat
pada 2012), sementara biaya rata-rata kampanye presiden per kapita pemilih
telah meningkat empat kali lipat. Kecenderungan yang sama juga terjadi di
Belanda. Pada 1989, partai politik hanya perlu mengeluarkan uang sebesar
2 juta EUR (I$2,43 juta) untuk biaya kampanye, sedangkan untuk tahun
2012 angka tersebut naik menjadi 8 juta EUR (I$9,71 juta) – meskipun hal
ini merupakan penurunan dari tahun 2010 yang mencapai 10 juta EUR
(I$12,14 juta).97 Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh jarak antara
dua pemilu yang saling berdekatan, sehingga partai politik sudah kehabisan
‘dana perang’ mereka di antara dua pemilu. Data terbaru dari Britania Raya
justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada pemilu tahun 2010, agregat
rata-rata pengeluaran partai politik pada tingkat nasional 26 persen lebih
rendah daripada tingkat pengeluaran pada 2005. Hal ini juga berlaku bagi
pengeluaran partai di pemilu Parlemen Eropa (EP) tahun 2009 yang jauh
lebih rendah daripada pengeluaran partai pada tahun 2004.98
Tabel 7.5. Biaya pemilu presidensial di Prancis, 1981-2002
1981

1988

1995

2002

Total biaya (dalam juta EUR)

47,6
(I$56,2)

114,4
(I$135)

133,5
(I$157,6)

200,5
(I$236,7)

Biaya rata-rata per pemilih terdaftar

1,31 EUR
(I$1,54)

3 EUR
(I$3,54)

3,34 EUR
(I$3,94)

4,86 EUR
(I$5,75)

Sumber: Conseil constitutionnel.99

96 Farrell dan Webb 2002. Negara-negara yang menjadi bahan analisis mereka adalah Austria, Belgia,
Denmark, Finlandia, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Britania Raya.
97 Voerman 2012.
98 Electoral Commission (UK) 2011, h. 23–4. Pengurangan utama jumlah pengeluaran terkait Partai
Buruh, yang berdasarkan laporan keuangan mereka menghabiskan 8 juta GBP (I$13 juta) pada 2010,
dibandingkan 18 juta GBP (I$29 juta) pada 2005.
99 Lihat
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/
dossiers-thematiques/2007-election-presidentielle/faq/financementet-prise-en-charge-de-lacampagne-electorale/quel-est-le-cout-des-electionspresidentielles.98832.html
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Merujuk pada pendapat umum, partai dan kandidat politik saat ini
menghabiskan lebih banyak uang dibandingkan dulu, dan akan menggunakan
uang sebanyak mungkin di dalam batas-batas yang diizinkan. Peningkatan
biaya ini kerap dikait-kaitkan dengan proses profesionalisasi kampanye
dan berbagai perubahan teknis. Analisis komparatif terhadap pengeluaran
partai dari tahun 1970-an hingga 1990-an membuktikan bahwa memang
ada peningkatan biaya kampanye di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan
Selatan.96 Tabel 7.5. menunjukkan biaya pemilu presiden di Prancis dari 1981
hingga 2002.

Selain persoalan sulitnya mendapatkan sumber data yang terpercaya, setiap
analisis komparatif terhadap tingkat pengeluaran partai dan kandidat juga
mengidap sejumlah persoalan metodologis. Pertama, pengeluaran partai
dan kandidat berbeda secara substansial jika dihitung pada tahun pemilu
dengan tahun non-pemilu. Kedua, untuk benar-benar mengetahui seberapa
besar biaya demokrasi dan politik, kita harus memperhitungkan pula
ukuran negara-negara yang yang diteliti. Terakhir ada persoalan terkait naikturunnya nilai tukar mata uang.100

Pelaporan, pengawasan eksternal dan penegakan
peraturan keuangan politik
Peraturan-peraturan yang diterapkan untuk donasi privat, dana publik,
atau pembatasan pengeluaran tidak akan berarti banyak jika tidak ditopang
oleh sistem penegakan regulasi yang efektif – yang mencakup mekanisme
penyerahan laporan keuangan, pembentukan lembaga pengawas keuangan
partai, dan pemberian sanksi. Sub-bab ini akan membahas regulasi mengenai
laporan keuangan partai/kandidat politik, lembaga yang bertanggungjawab
untuk melakukan pengawasan, dan sanksi-sanksi yang diberikan bagi setiap
pelanggaran di Eropa Utara, Barat, dan Selatan. Lebih jauh, sub-bab ini juga
akan mendiskusikan sampai sejauh mana efektivitas implementasi regulasiregulasi tersebut.
Persyaratan Pelaporan

Aturan pelaporan sangat penting untuk memastikan bahwa partai dan
kandidat politik mematuhi perundang-undangan keuangan politik yang
diterapkan, serta untuk menjamin bahwa setiap aktivitas keuangan mereka
tetap dapat menjadi objek pengawasan eksternal. Komite Menteri-menteri
Dewan Eropa memberikan rekomendasi bahwa partai politik harus
menyerahkan laporan keuangan mereka minimal satu kali dalam setahun.101
Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, negara-negara di Eropa
Utara, Barat, dan Selatan memiliki tingkat regulasi yang lebih tinggi dalam
soal laporan keuangan, baik dalam konteks reguler (laporan setahun sekali)
maupun laporan keuangan terkait aktivitas kampanye di dalam pemilu. Hal
ini kemungkinan besar dapat dijelaskan melalui logika politik partai di Eropa
Utara, Barat, dan Selatan, di mana kelembagaan partai sangat berorientasi
pada keterlibatan keanggotaan yang aktif, sangat bertolak belakang dengan
logika yang hanya berorientasi pada pemilu di negara-negara lain di dunia.102
Tetapi regulasi di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan cenderung
100

Nassmacher 2009, Bab 2–4.

101

Council of Europe (2003).

102

Nassmacher 2001, h. 11.
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Tiga negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan yang tidak mewajibkan
penyerahan laporan keuangan – Andorra, Malta, dan Swiss – adalah juga
negara-negara yang tidak memberikan subsidi dana publik bagi partai
politik mereka (meskipun Andorra memberikan dana publik khusus untuk
kegiatan kampanye). Di dua wilayah bagian Swiss yang memberikan dana
publik kepada partai politik (Ticino dan Jenewa), partai-partai tersebut
diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat transparansi keuangan. Hal ini
menunjukkan bahwa perundang-undangan keuangan politik di Eropa Utara,
Barat, dan Selatan merupakan integrasi dari dua komponen fundamental
dari peraturan keuangan politik: (1) bantuan pendanaan dari negara, yang
membantu keberlangsungan hidup partai politik sebagai organisasi, dan
(2) penerapan pembatasan-pembatasan yang mendorong aktor politik agar
patuh terhadap sejumlah peraturan yang dapat meningkatkan transparansi.
Gambar 7.6. Negara-negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan yang
mewajibkan laporan keuangan untuk dipublikasi kepada masyarakat
luas

© International IDEA

n Ya n Tidak
Sumber: International IDEA. Peta ini berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Februari 2014. Data
terus diperbaharui pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat: http://
www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=291&region=50
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lebih ringan jika menyangkut soal laporan keuangan kandidat dibandingkan
dengan negara-negara dari wilayah lain, juga dalam soal kewajiban untuk
mengungkapkan identitas donatur-donatur privat.

Menurut Dewan Eropa, semua partai dan kandidat politik di mana pun
harus memiliki subjek peraturan semacam itu.103 Namun, ada perbedaan
penting antara pelaporan keuangan partai dan kandidat. Dari 24 negara
di Eropa Utara, Barat, dan Selatan, hampir semuanya mewajibkan partai
politik menyerahkan laporan keuangan, sementara hanya setengahnya saja
yang mewajibkan kandidat perorangan. Pembedaan ini patut dicatat karena
– sebagaimana terjadi pada peraturan pembatasan pengeluaran yang telah
didiskusikan sebelumnya – mengeksklusi sebagian pihak dari regulasi hanya
akan memudahkan para aktor politik untuk meloncati regulasi tersebut:
misalnya uang bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak dikenai
kewajiban untuk menyerahkan laporan. Cara ini salah satunya penah
dilakukan di Portugal;104 di Norwegia, di mana kewajiban menyerahkan
laporan keuangan hanya berlaku bagi partai yang terdaftar secara resmi; dan
di Jerman, yang juga memperlakukan partai dan kandidat secara berbeda
dalam soal laporan keuangan.105
Dua aspek penting lain terkait pelaporan: apakah laporan keuangan partai dan
kandidat politik harus dipublikasi ke khalayak umum dan apakah (identitas)
sumber-sumber donasi bagi partai politik dan kandidat harus masuk ke
dalam pelaporan. Membuka akses publik terhadap laporan keuangan politik
umumnya dianggap sebagai kebijakan yang akan meningkatkan prinsip
transparansi dalam pengelolaan keuangan partai dan kandidat.
Hampir semua negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan mewajibkan
laporan keuangan partai/kandidat dipublikasi kepada masyarakat, kecuali
Malta, Monaco, dan Spanyol.106
Dewan Eropa telah beberapa kali menekankan bahwa informasi tidak hanya
wajib tersedia, tetapi juga harus tepat waktu dan mudah dipahami—jelas
dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Britania Raya merupakan salah
satu contoh terbaik di dalam upaya mempublikasi laporan keuangan melalui
website Komisi Pemilu. Pusat data Statistik Norwegia, CNCCFP Prancis,
dan Komisi Kepatutan Pejabat Publik di Irlandia juga telah memberikan
pelayanan yang sama baiknya kepada masyarakat mereka dengan
mempublikasi laporan tahunan partai, statistik finansial, serta laporan
analitik di website masing-masing.
Tujuh dari 24 negara yang dibahas di sini – Malta, Andorra, Swiss (ketiganya
tidak memberikan subsidi dana publik), Siprus, Monaco, Liechtenstein,
103

Doublet 2011, h. 7.

104

De Sousa 2005.

105

GRECO 2007, h. 23.

106 Patut dicatat bahwa meskipun laporan kekayaan partai secara lengkap tidak tersedia bagi publik
di Spanyol, Dewan Audit mempublikasi laporan tahunan yang berisi temuan dan catatan selama
proses pengawasan, serta menyertakan bab tambahan yang berisi ikhtisar kondisi finansial semua
partai politik.
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Tentu saja, sekedar mengesahkan peraturan yang mewajibkan partai dan/
atau kandidat politik untuk menyerahkan laporan keuangan tidak pasti
menjamin isi dari laporan keuangan itu sendiri. Ada tiga hal yang perlu
dibahas terkait soal ini. Pertama, hampir semua negara di Eropa Utara, Barat,
dan Selatan yang tidak memiliki standarisasi format laporan keuangan.107
Akibatnya, banyak partai politik yang mengkombinasikan berbagai sumber
pendanaan dan pengeluaran ke dalam label yang berbeda yang tidak bisa
dikomparasi. Kedua, negara-negara di Eropa berbeda-beda dalam soal detail
pelaporan keuangan. Di dalam konteks transparansi finansial, hal ini sangat
berpengaruh: apakah partai harus mencatat semua jenis pendapatan dan
pengeluaran, atau hanya mencatat agregasi dari semua jenis pendapatan/
pengeluaran. Terakhir, laporan keuangan sering tidak memasukkan semua
hal yang berkaitan dengan aktivitas partai. Undang-undang keuangan
politik kerap mengabaikan cabang partai di daerah, yayasan yang didirikan
partai, atau organisasi-organisasi yang menjadi unit partai. Hal inilah yang
terjadi di Belanda, misalnya, di mana kewajiban transparansi tidak berlaku
pada tingkat lokal atau daerah sampai beberapa tahun belakangan.108
Lembaga pengawasan

Aspek fundamental lain dalam upaya penegakan peraturan keuangan politik
adalah lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan
mengontrol regulasi yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan yang
efektif adalah salah satu fitur paling penting dalam peraturan keuangan
politik: ia adalah alat yang dapat memastikan bahwa perundang-undangan
telah diimplementasikan dengan sempurna. Namun, banyak terdapat
107 
GRECO telah mendorong pembentukan format standar yang terkomputerisasi di Spanyol,
Luxembourg, Andorra, Irlandia, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Britania Raya (Doublet 2011,
h. 20–1).
108 Hal ini baru saja diamandemen di dalam undang-undang keuangan politik yang baru, ‘Wet
financiering politieke partijen’, yang diadopsi pada Maret 2013.
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dan Prancis – tidak mewajibkan partai dan kandidat politik untuk
mengungkap identitas sumber donasi, meskipun 7 dari 24 negara termasuk
kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Tetapi
transparansi keuangan politik di Eropa Utara, Barat, dan Selatan semakin
meningkat, khususnya semenjak 10 tahun terakhir. Sebagai konsekuensi dari
berbagai rekomendasi dan rujukan regulasi partai politik, perdebatan yang
muncul di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan tidak lagi berfokus
pada pertanyaan apakah donasi politik harus diungkap, tetapi lebih berfokus
pada jumlah minimal donasi yang perlu diungkap; saat ini, rata-rata negara
menetapkan angka 3.500 EUR sebagai batas minimal donasi yang wajib
diungkapkan kepada publik.

perbedaan di antara negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan terkait
lembaga pengawasan; dan kerangka kerja perundang-undangan menjadi
persoalan utamanya.
Pertama, sejumlah negara kekurangan otoritas untuk mengontrol keuangan
partai: Malta, Swiss, Liechtenstein, dan Denmark. Di negara-negara
Nordik, persoalan transparansi biasanya dipercayakan kepada tradisi dan
kultur kepercayaan publik yang kuat di kalangan partai politik – sebuah
kultur yang semakin memudar, karena Finlandia, Norwegia, dan Swedia
telah menerapkan peraturan keuangan yang semakin ketat beberapa tahun
belakangan.
Kedua, terdapat banyak perbedaan terkait independensi lembaga pengawas
dari proses politik. Independensi dan kebebasan dari proses politik merupakan
dua hal penting bagi krediblitas dan efektivitas mekanisme pengawasan.109
Lembaga yang diserahkan tanggung jawab untuk mengawasi keuangan
politik harus seindependen mungkin dari partai politik.
Di Eropa Utara, Barat, dan Selatan, hanya ada sedikit negara yang lembaga
pengawasnya benar-benar independen dari pengaruh politik. Upaya mengontrol
keuangan politik lebih banyak dilakukan oleh komisi parlementer atau lembaga
eksekutif, baik secara langsung maupun lewat organisasi atau komisi khusus yang
bertanggungjawab terhadap lembaga eksekutif tersebut. Ketika komisi pengawas
bertanggungjawab kepada lembaga eksekutif, besar kemungkinan mekanisme
pengawasan tidak berlangsung secara independen karena pejabat eksekutif
seringkali merupakan politisi partai berkuasa. Meskipun begitu, di negaranegara ini independensi lembaga pengawas tidak pernah benar-benar menjadi isu
yang diperdebatkan oleh publik. Di negara-negara dengan persepsi integritas dan
kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi politik, banyak pihak merasa
adanya kecurigaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan akan segera merusak
reputasi partai yang bersangkutan.
Ketiga, di negara-negara Eropa Utara, Barat, dan Selatan, lembaga yang
bertanggungjawab untuk menerima dan memeriksa laporan keuangan partai/
kandidat bisa lebih dari satu. Di Finlandia, misalnya, Kementerian Keadilan
memiliki tugas memeriksa laporan keuangan rutin partai, sedangkan Lembaga
Audit Nasional bertugas untuk memeriksa laporan keuangan kandidat
yang berkaitan dengan aktivitas selama masa kampanye pemilu. Di Italia,
sebelum reformasi tahun 2012, Dewan Pengendali Pengeluaran Pemilu yang
berada di bawah Majelis Audit Negara bertanggungjawab atas pengeluaran
atau pengeluaran; Dewan Auditor di parlemen bertugas mengecek laporan
keuangan tahunan partai politik; sedangkan Dewan Penjamin Pemilu
Daerah bertugas untuk mengawasi pengeluaran para kandidat. Lembagalembaga ini tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi seandainya
109 Council of Europe 2003b. Artikel 14 dari rekomendasi tersebut mendorong pembentukan sistem
pengawasan independen untuk pendanaan partai politik dan kampanye pemilu.
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Mekanisme penegakan regulasi yang berfungsi dengan baik merupakan aspek
yang esensial bagi kerangka kerja hukum keuangan politik. Jika mekanisme
ini tidak bisa memenuhi fungsi dan tujuan-tujuannya, maka kredibilitas,
efektivitas, dan raison d’ être dari peraturan keuangan politik itu sendiri yang
menjadi taruhannya.
Sanksi bagi pelanggaran keuangan politik

Hanya ada sedikit negara di dunia ini yang tidak memberikan sanksi bagi
pelanggar peraturan keuangan politik. Di wilayah Eropa Utara, Barat,
dan Selatan, satu-satunya negara yang tidak memberikan sanksi adalah
Swiss.110 Jenis sanksi yang paling umum diterapkan adalah denda finansial,
pemotongan/pemberhentian pemberian dana publik, dan hukuman penjara.
Sedangkan jenis sanksi yang jarang diterapkan adalah pemberhentian atau
pembubaran partai (yang mungkin merupakan bentuk hukuman paling
berat) dan mencabut hak-hak politik (termasuk hak untuk dipilih dalam
pemilu dan pencopotan dari posisi jabatan publik).
Konsep proporsionalitas merupakan salah satu karakteristik paling penting yang
harus dicapai semua jenis pemberian sanksi: sanksi harus bersifat mencegah
(dissuasive) dan proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
(serta proporsional pula dengan ukuran partai yang bersangkutan). Sayangnya,
proporsionalitas ini jarang terpenuhi. Di Portugal, misalnya, meski undangundang mencantumkan sanksi pidana (satu tahun penjara bagi bendahara
atau ketua partai yang menerima donasi ilegal), pelanggaran finansial kerap
hanya dilegal dengan denda meski skala pelanggaran yang dilakukan sangat
besar. Contohnya, pada Juni 2007, Mahkamah Konstitusi mendenda Partai
Sosial Demokrat 35.000 EUR (I$49.000) karena telah menerima donasi ilegal
dari perusahaan Somague sebesar 233.415 EUR (I$328.000).111 Di Prancis,
pelanggaran terhadap peraturan donasi privat (khususnya donasi dari sumbersumber terlarang, atau yang jumlahnya melebihi 7.500 EUR [I$8.900]) hanya
akan disanksi ‘dengan denda maksimum 3.750 EUR (I$4.400) atau hukuman
kurungan satu tahun penjara, atau salah satu dari dua sanksi tersebut’.112 GRECO
mengungkapkan bahwa denda sebesar 3.750 EUR tidak efektif dalam mencegah
110 
Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik tidak memiliki data mengenai
Liechtenstein terkait persoalan ini.
111

De Sousa 2012.

112 Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence fi nanciere de la vie politique, Art. 11-5
[UU No. 88-227 11 Maret 1988 mengenai transparansi keuangan di dalam politik, Art. 11-5].
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terjadi pelanggaran. Pemisahan wewenang antar lembaga juga terjadi di
Yunani dan Portugal. Meskipun bentuk dan model lembaga pengawasan
sangat dipengaruhi oleh dasar hukum dan tradisi hukum di masing-masing
negara (serta oleh keputusan pengelolaan sumber daya yang ada), pemisahan
wewenang pengawasan kepada sejumlah lembaga dapat menghambat
koordinasi antar institusi dan efektivitas pengawasan itu sendiri.

partai untuk menerima donasi ilegal dalam jumlah besar, apalagi pemerintah
tidak berhak untuk menyita donasi ilegal tersebut.113 Pemberian sanksi yang
tidak efektif juga dapat ditemukan di Belgia, di mana hukuman untuk belanja
kampanye yang melebihi ketentuan hanya pemberhentian subsidi dana publik
selama empat bulan.
Pada beberapa kasus, sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang
terlalu berat, sehingga jarang benar-benar diterapkan di lapangan. Sebagai
contoh, di Islandia sanksi atas pelanggaran peraturan keuangan politik
adalah enam tahun penjara, dan kemungkinan besar tidak pernah benarbenar dilaksanakan secara penuh.114 Hukuman pidana jarang diterapkan di
Belgia, Siprus, Finlandia, Prancis, Yunani, dan Britania Raya. Tentu saja,
fakta bahwa sanksi jarang diterapkan bukan berarti bahwa mekanisme
pencegahan telah berjalan dengan sempurna; sebaliknya, hal tersebut justru
bisa menunjukkan bahwa sanksi tidak efektif.115
Pengawasan oleh sipil: masyarakat sipil dan media

Pada Februari 2013, terungkap skandal keuangan berskala-besar di Spanyol,
setelah surat kabar El Pais mempublikasikan catatan keuangan (tidak resmi)
dari partai Partido Popular. Catatan keuangan tersebut menyiratkan bahwa
partai telah membuat catatan keuangan paralel selama lebih dari 20 tahun,
mengaburkan informasi mengenai kontribusi rahasia dari banyak pengusaha
yang didistribusikan kepada para petinggi partai.116 Sejumlah skandal
keuangan politik di Eropa Barat banyak terungkap berkat peran peliputan yang
dilakukan oleh media. Dan pada gilirannya, skandal-skandal yang terungkap
tersebut memainkan peran yang krusial bagi dimulainya reformasi keuangan
politik. Skandal korupsi politik juga kerap menciptakan opini publik yang
bersifat kritis (bahkan cenderung keras), sehingga mempengaruhi perilaku
partai dalam mengelola pendanaan mereka yang semakin meningkatkan
transparansi.117 Itulah sebabnya media menjadi salah satu elemen penting
dalam upaya pengawasan keuangan politik. Namun hanya sekitar 35 persen
warga negara Eropa Barat yang menilai diri mereka memiliki informasi yang
cukup mengenai tingkat korupsi di negara mereka masing-masing.118 Hal ini
menunjukkan bahwa masih dibutuhkan lebih banyak perhatian dan upaya
dari media untuk mengungkapkan isu sensitif tersebut.

113

GRECO 2007, h. 33.

114

Ibid., h. 18.

115

Doublet 2011, h. 53.

116 El Pais (2013).
117

Lihat, misalnya, Koβ 2008.

118

Eurobarometer 2012a.
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Kesimpulan

Pemberian subsidi dana publik dan penerapan peraturan keuangan politik
menandakan perubahan konsepsi pemerintah terhadap partai politik dan
perannya di dalam masyarakat: dari asosiasi yang bersifat privat dan sukarela
menjadi organisasi publik.119 Partai politik dinilai esensial bagi demokrasi.120
Perubahan konsepsi yang lebih positif ini merupakan justifikasi atas
pemberian dana publik dalam jumlah besar dan pengelolaan dana tersebut
melalui undang-undang.
Namun, dalam proses pembuatan undang-undang selalu terdapat konflik
kepentingan yang inheren karena para pembuat kebijakan juga adalah
anggota partai politik.121 Partai politik harus terus mencamkan persoalan
ini, dan mereka harus mampu menunjukkan bukti imparsialitas ketika akan
merumuskan peraturan mengenai keuangan politik.
Negara-negara di Eropa Utara, Barat, dan Selatan juga memiliki tradisi
dan kerangka hukum yang berbeda-beda terkait persoalan intervensi
negara di dalam aktivitas partai politik. Namun ada kecenderungan bahwa
peraturan keuangan politik di antara negara-negara tersebut sedang menuju
ke arah harmonisasi, khususnya yang menyangkut aspek akuntabilitas
dan transparansi. Merendahkan batasan jumlah donasi privat yang harus
dilaporkan kepada publik serta membuat laporan keuangan tahunan partai
menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat telah dianggap sebagai dua
syarat peraturan keuangan politik yang harus terpenuhi. Laporan dan
rekomendasi di tingkat Uni Eropa untuk menciptakan ‘prinsip-prinsip
umum’ telah menjadi stimulus penting bagi reformasi ke arah yang lebih
harmonis.
Bab ini telah membahas dasar-dasar argumen di balik keputusan pemerintah
untuk memberikan subsidi dana publik serta pembentukan peraturan
mengenai keuangan politik, yakni untuk mencegah praktik pendanaan yang
melanggar hukum, menyeimbangkan arena kompetisi pemilu, serta untuk
119

Epstein 1986; van Biezen 2004.

120

Schattschneider 1942, h. 1.

121

Katz dan Mair 2009, h. 756.
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Proses pembentukan peraturan keuangan politik di Eropa Utara, Barat, dan
Selatan telah dimulai bahkan sebelum Perang Dunia II, di mana partai politik
di sejumlah negara mendapatkan dukungan finansial tidak langsung berupa
jam tayang gratis di radio (untuk aktivitas kampanye), tarif pos yang lebih
rendah, serta potongan pajak. Setelah perang usai, negara-negara di wilayah
ini mulai menerapkan kerangka perundang-undangan keuangan politik yang
lebih luas dan komprehensif. Undang-undang ini biasanya mulai diterapkan
bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk mulai memberikan subsidi
dana publik kepada partai dan kandidat.

membantu partai dalam menghadapi ongkos berpolitik yang kian meninggi.
Tetapi tetap saja keputusan tersebut tidak pernah lepas dari kritik.
Salah satu kritik paling terkenal di dalam diskursus ilmu politik menyatakan
bahwa dana publik hanyalah alat yang digunakan partai besar atau partai
berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan dan kemenangan di dalam
pemilu, sekaligus untuk menjauhkan sumber daya dari lawan-lawan mereka.
Argumen ini membantah secara keras inti dari justifikasi pemberian dana
publik: alih-alih meningkatkan dan memelihara demokrasi yang efektif,
dana publik justru menjadi alat untuk menghantam para oposisi dan
mengamankan posisi status quo.122 Hanya ada sedikit bukti yang dapat
mendukung argumentasi tersebut, khususnya di wilayah Eropa Utara, Barat,
dan Selatan. Kerangka perundang-undangan di wilayah ini umumnya
telah memperhitungkan kebutuhan partai akan stabilitas kelembagaan dan
pentingnya pluralisme politik melalui bantuan pendanaan bagi partai-partai
kecil dan baru.123
Pemberian subsidi berupa dana publik tentu saja telah membuat partai
politik menjadi semakin bergantung pada negara. Dibandingkan dengan
partai-partai politik di belahan dunia lain, tingkat ketergantungan partai di
Eropa Utara, Barat, dan Selatan sangat mengejutkan: secara keseluruhan,
dana publik menyumbang hampir tiga-perempat dari total pendapatan
partai. Mengingat semakin turunnya keanggotaan partai dan tingginya
tingkat kekecewaan publik terhadap partai politik,124 tingginya tingkat
ketergantungan terhadap negara dikhawatirkan akan membuat partai
akan semakin menjauh dari realitas sosial. Kritik terakhir mengenai dana
publik adalah bahwa pemberian dana publik tidak pernah benar-benar
menyelesaikan persoalan fundamental mengenai korupsi politik – terutama
karena salah satu tujuan pemberian dana publik adalah untuk itu.
Jika peraturan keuangan politik telah terbukti gagal menjadi obat yang
mujarab, maka kesalahan dapat kita timpakan pada kualitas perundangundangan yang melahirkan regulasi tersebut. Perundang-undangan keuangan
politik di wilayah ini telah menjadi begitu kompleks dan komprehensif, meski
semakin banyak mengatur aktivitas keuangan partai dan kandidat, tetapi
tetap mengandung celah-celah yang dapat dieksploitasi sesuka hati. Regulasi
yang terlalu kompleks, terutama jika dirancang dengan buruk, justru dapat
melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan tata negara yang ingin dijaga. Ini
bukan cuma persoalan implementasi. Jika terbukti tidak efektif, undangundang keuangan politik dapat merugikan kredibilitas lembaga perwakilan.
Rekomendasi yang akan diberikan pada sub-bab berikut menyediakan
122 Ini merupakan salah satu argumen paling terkenal dibalik hipotesa ‘partai-kartel’ (Katz dan Mair
1995).
123

Lihat Piccio dan van Biezen 2014, akan terbit.

124 Lihat data World Values Survei sebagaimana dilaporkan dalam Dalton dan Wattemberg 2002, h.
265.
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Rekomendasi
Pembuat kebijakan125

Desain perundang-undangan keuangan politik memiliki dampak yang
signifikan terhadap implementasi peraturan, efektivitas sistem pendanaan,
dan legitimasi institusi politik. Para aktor politik akan selalu berusaha mencari
celah regulasi yang dapat diekploitasi, sehingga regulasi harus benar-benar
dirancang dengan cermat. Ada dua tipe rekomendasi yang dapat diberikan
kepada para pembuat kebijakan: pedoman formal mengenai pembuatan
undang-undang; dan pedoman spesifik terkait isi atau konten dari undangundang yang akan dibuat.
A. Tiga prinsip utama dalam proses pembuatan undang-undang keuangan
politik:
1. Koherensi internal. Meskipun peraturan keuangan politik di Eropa
Utara, Barat, dan Selatan telah banyak berkembang dalam aspek
ruang lingkup dan detail regulasi, namun kebanyakan tidak menjadi
semakin koheren. Undang-undang keuangan politik harus mencakup
semua aspek pengelolaan dana partai dan kandidat politik, dan harus
memberikan perhatian yang seimbang antara berbagai rangkaian
regulasi yang ada. Maka akan sangat tidak masuk akal, misalnya, jika
pemerintah ingin meregulasi dengan ketat sumber pendanaan privat
partai/kandidat politik, namun tidak memberikan wewenang untuk
melakukan investigasi bagi lembaga pengawas keuangan (Italia); atau
berusaha membentuk peraturan yang ketat terhadap pemasukan
partai namun tidak meregulasi pendanaan yang berasal dari kandidat
yang diusung atau anggota partai yang bekerja sebagai pejabat publik
(Portugal, Norwegia, Jerman); atau berusaha memberikan sanksi
kepada partai politik yang tidak mematuhi kuota kesetaraan gender
yang ditetapkan begitu rendah sehingga banyak diabaikan oleh partai
politik itu sendiri (Prancis).
2. Eksplisit. Peraturan keuangan politik tidak boleh meninggalkan ruang
bagi ambiguitas dan segala bentuk perumusan perundang-undangan
yang kabur atau tidak jelas. Sebagai contoh, Pasal 13 undang-undang
keuangan politik di San Marino memperbolehkan donasi anonim
hanya bila jumlahnya ‘masuk akal’. Aktor-aktor politik akan dengan
mudah mengambil keuntungan dari pemilihan kata yang ambigu
semacam itu, sehingga esensi peraturan keuangan politik yang ingin
125 Pembuat kebijakan didefiniskan sebagai orang-orang yang terlibat dalam proses drafting, perubahan,
dan pengadopsian kebijakan keuangan politik, entah dari lembaga eksekutif ataupun dari legislatif.
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panduan bagi upaya reformasi di dalam lembaga pengawasan, partai politik,
dan aktor media.

dicapai menjadi sia-sia.
3. Komprehensif. Sejumlah negara memiliki kerangka perundangundangan keuangan politik yang terfragmentasi dan terpisah-pisah
ke dalam berbagai instrumen legislatif. Memasukkan semua regulasi
tersebut ke dalam satu undang-undang merupakan langkah penting
untuk meningkatkan kejelasan dan transparansi keuangan politik.
B. Lima rekomendasi terkait isi undang-undang keuangan politik:
1. Menyeimbangkan pendanaan publik dan privat. Memberikan subsidi
dana publik merupakan langkah penting untuk meningkatkan
pluralisme politik dan menyeimbangkan arena kompetisi di dalam
pemilu. Tetapi partai politik juga tidak boleh kehilangan relasi mereka
dengan para konstituen. Oleh sebab itu undang-undang keuangan
politik harus menyeimbangkan dana publik dan dana privat sebagai
sumber pendapatan bagi partai dan kandidat politik, serta membantu
membangun insentif bagi keduanya untuk membangun koneksi yang
lebih dekat dengan masyarakat.
2. Manfaatkan dana publik sebagai alat untuk meningkatkan kesetaraan
gender. Kerangka regulasi yang menghubungkan dana publik dengan
kesetaraan gender masih jarang dilakukan di Eropa Utara, Barat,
dan Selatan. Mengingat ketergantungan partai politik terhadap dana
negara, subsidi dana publik memiliki potensi yang sangat besar sebagai
insentif bagi partai untuk mengubah struktur internal mereka. Undangundang keuangan politik harus mencakup tindakan-tindakan yang
dapat menjamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan
secara de facto.
3. Pelaporan. Undang-undang keuangan politik harus mewajibkan
partai dan kandidat politik untuk menyerahkan laporan keuangan
mereka dalam format standar yang mencakup semua detail mengenai
pemasukan dan pengeluaran. Donasi-donasi besar (> 4.000 EUR)
harus dilaporkan secara terpisah, termasuk detil identitas sang
pendonor. Tetapi laporan keuangan juga tidak boleh terlampau sulit
dan kompleks sehingga menjadi beban administratif bagi partai politik.
4. Lembaga pengawas. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi
pendanaan partai dan kandidat politik harus steril dari kekuasaan
politik. Mekanisme pengawasan masih terhubung, baik secara langsung
maupun tidak langsung, kepada parlemen di mayoritas negara-negara
Eropa. Pembentukan lembaga pengawas yang independen (seperti
CNCCFP di Prancis dan Electoral Commission di Britania Raya)
dapat menjadi stimulus bagi negara-negara lain untuk melakukan hal
yang sama. Hal ini bisa mencegah terjadinya persoalan kerja sama antar
institusi, meningkatkan standarisasi dan keahlian dalam proses audit,
serta dapat meningkatkan transparansi bagi publik. Lembaga pengawas
juga harus mempublikasi informasi keuangan politik kepada publik di
dalam konteks yang tepat (tepat waktu) dan mudah dimengerti.
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Badan-badan pengawas dan penegak hukum

1. Hindari penyebaran tanggung jawab. Mayoritas negara-negara di Eropa
Utara, Barat, dan Selatan memiliki sejumlah lembaga yang berbedabeda untuk mengontrol pengelolaan keuangan partai dan kandidat
politik. Koordinasi antar institusi mesti terus ditingkatkan agar upaya
pengawasan dapat berjalan secara lebih efisien, tepat waktu, dan efektif.
2. Tingkatkan spesialisasi. Kualitas pengendalian dan pengawasan akan
sangat bergantung pada spesialisasi tenaga kerja (staf) yang ada di
lembaga. Pelatihan dan pengembangan keahlian harus menjadi
prioritas untuk menjaga tingkat kompetensi tenaga kerja di semua
tingkatan.
3. Kerja sama. Kerangka hukum yang berbeda-beda di antar negara Eropa
dapat menjadi kesempatan bagi masing-masing negara untuk belajar
dari pengalaman lembaga pengawas di negara lain. Bangun jaringan
internasional dan fokus pada pengadaan pelatihan dan seminarseminar internasional.
4. Publikasi informasi secara daring (online). Selama masih dalam batas
peraturan hukum, laporan keuangan partai dan kandidat politik harus
dapat diakses melalui situs resmi lembaga pengawas. Laporan tahunan
yang diterbitkan harus mencakup ikhtisar dan rangkuman dari semua
temuan lembaga pengawas dalam format yang terstandarisasi sehingga
memudahkan masyarakat, media, dan peneliti untuk melakukan
analisis komparatif.
Partai politik dan politisi

1. Dukung pluralisme politik. Partai politik harus dapat menjamin bahwa
undang-undang keuangan politik tidak akan menghambat munculnya
partai dan politisi-politisi muda.
2. Jadi teladan. Proses pembentukan undang-undang merupakan
aktivitas yang memakan waktu banyak, dan kadang memakan waktu
bertahun-tahun agar sebuah reformasi bisa terjadi. Bahkan jika tidak
ada regulasi hukum yang menjadi panduan, partai politik tetap dapat
menjadi contoh mengenai praktik-praktik pendanaan yang baik.
Contohnya, Partito Democratico di Italia secara sukarela membentuk
prosedur akuntansi yang baik, dan partai-partai lain mengadopsi caracara tersebut dengan sukarela pula.
3. Jangan terlalu bergantung pada dana publik. Jumlah keanggotaan
partai politik di wilayah ini semakin turun dengan tajam, sehingga
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5. Sanksi. Sanksi hanya akan membatasi perilaku aktor politik ketika
ongkos yang harus mereka bayar atas ketidakpatuhan lebih besar dari
keuntungan yang didapat. Sanksi harus bersifat proporsional dengan
skala pelanggaran yang terjadi (juga proporsional terhadap ukuran
partai) dan harus bersifat mencegah (bukan menghukum).

mengurangi pendapatan partai dari kontribusi anggota dan semakin
meningkatkan ketergantungan mereka terhadap dana dari pemerintah.
Meskipun bergantung pada satu donatur besar (negara) merupakan
cara yang lebih mudah daripada harus berurusan dengan ribuan
donatur-donatur kecil dalam jangka pendek, mendiversifikasi sumber
pemasukan akan membuat partai lebih kebal dalam jangka panjang
jikalau terjadi perubahan signifikan dalam ketersediaan dana publik
oleh negara.
4. Dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan kepada pemilih.
Semakin tingginya tingkat kekecewaan dan ketidakpercayaan
publik kepada partai politik telah membuat banyak gerakan protes
dan pembentukan partai anti-status quo yang terus menggerus
eksistensi partai politik tradisional di Eropa. Untuk mendapatkan
kembali kepercayaan publik (dan bertahan hidup), partai politik
perlu memperkuat kerangka kerja regulasi dan meningkatkan standar
integritas internal mereka.
Media

1. Penuhi harapan publik. Media massa (pers) memiliki peran
sentral dalam mengungkap praktik-praktik ilegal dan korup yang
dilakukan oleh partai politik, kandidat, dan pejabat negara. Dengan
menginformasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat, pers telah
membantu meningkatkan akuntabilitas demokrasi.
2. Sajikan ‘ informasi yang berguna’. Mulai banyak negara yang memiliki
lembaga pengawas independen yang bertugas untuk mempublikasi
laporan-laporan keuangan politik yang mudah diakses oleh publik.
Oleh karena laporan-laporan tersebut sangat bergantung oleh input
informasi dari media, maka media memiliki tanggung jawab untuk
menyediakan informasi akurat nan berkualitas yang berbasis pada
dokumen-dokumen, perundang-undangan, dan statistik yang resmi.
Sebisa mungkin media harus menahan diri untuk tidak mempublikasi
skandal keuangan hanya demi rating atau publikasi.
3. Jadikan isu keuangan politik sebagai agenda utama. Perhatian media
terhadap persoalan keuangan politik bisa dibilang tidak konsisten;
sorotan hanya diberikan pada saat periode kampanye/pemilu atau
ketika terjadi skandal finansial yang besar. Media seharusnya tetap
mengajukan rangkaian pertanyaan secara reguler (bahkan kepada
aktor-aktor dari partai kecil) dan terus menyuplai masyarakat dengan
informasi.
4. Pertahankan independensi dari donatur partai politik. Banyak kantor
media di wilayah ini menjadi semakin politis dari tahun ke tahun, baik
secara langsung (misalnya di Italia, di mana kantor media dan partai
politik dapat dipimpin oleh orang yang sama) maupun secara tidak
langsung, di mana sejumlah kantor media didanai oleh satu orang
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Negara-Negara Demokrasi
Maju Berbahasa Inggris
(Anglofonik)
Karl-Heinz Nassmacher

Pendahuluan
Bab ini akan fokus membahas enam negara anglofonik dengan tradisi
demokrasi yang maju di wilayah Eropa Barat, Amerika Utara, dan Oceania:
Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Britania Raya, dan Amerika Serikat
(AS).1 Terlepas dari berbagai perbedaan ukuran negara dan lokasi geografis,
keenam negara ini memiliki kesamaan tradisi hukum, kultural, dan sejarah
yang dapat memudahkan kita untuk melakukan analisis komparatif terhadap
pengalaman mereka dalam menangani berbagai persoalan demokrasi modern,
khususnya terkait isu keuangan. Meskipun tradisi demokrasi negara-negara ini
terbilang sudah tua, pada kenyataannya mereka belum mampu menyelesaikan
semua persoalan keuangan politik. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya
arena kompetisi pemilu yang tidak seimbang, ketergantungan terhadap donasi
dari korporasi dan serikat dagang, serta derasnya aliran dana yang berasal dari
aktor politik non-partai dan non-kandidat (‘pihak ketiga’). Berbagai celah
hukum di masing-masing negara telah sering memberikan kesempatan bagi
para pemangku kepentingan untuk menghindari berbagai regulasi dan jelasjelas mengancam prinsip transparansi finansial.
Keenam negara yang menjadi bahasan di dalam bab ini merupakan anggota
dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (Organisation
for Economic Cooperation and Development/OECD) dengan penghasilan
yang tinggi. Keenamnya juga memiliki tradisi lisan bahasa Inggris2

1 Huntington (1991, p. 15) mengklasifikasi lima dari enam negara ini sebagai ‘gelombang pertama’
demokrasi. Irlandia dikelompokkan ke dalam ‘gelombang kedua’ demokrasi, meskipun negara ini
berpartisipasi dalam pengembangan institusi demokrasi sebagai bagian dari Britania Raya.
2 Terlepas dari fakta bahwa negara ini memiliki dua bahasa nasional, Kanada dimasukkan ke dalam bab
ini karena tradisi hukum publiknya. Cf. Austin dan Tjernstrom 2003, h. 51, catatan 1. Meskipun
bahasa resmi pertama Irlandia adalah Gaelic, bahasa resmi kedua adalah bahasa Inggris.
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(anglofonik) dan tradisi hukum yang sama (‘common law’).3 Kesemuanya
memiliki sejarah panjang kepemiluan yang bebas, pemerintahan kerakyatan,
dan supremasi hukum (the rule of law). Peran partai politik kerap bergantiganti antara partai pemerintah dan oposisi. Kesemua negara pernah menjadi
bagian dari Kerajaan Inggris – AS hingga 1776-1783 dan Irlandia hingga
1916-1920 – dan sisanya masih merupakan anggota negara persemakmuran.
Namun mereka juga memiliki berbagai perbedaan penting, khususnya terkait
dengan sistem politik yang digunakan. Tiga negara (AS, Kanada, dan Australia)
merupakan negara federal,4 sedangkan tiga lainnya (Britania Raya, Selandia Baru,
dan Irlandia) menggunakan sistem kesatuan dengan pemerintahan terpusat.5
Hanya AS yang menggunakan sistem presidensial dan memisahkan tiga
cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pemisahan
kekuasaan ini tidak menuntut terjadinya joint action di antara partai-partai di
parlemen, yang akan mempengaruhi posisi dan sikap partai di dalam sistem
politik. Di AS, kandidat individual merupakan figur sentral di dalam proses
kepemiluan; partai politik hanya memiliki peran yang sangat terbatas di
dalam proses pemilihan kandidat karena sistem pemilihan primer (primary
electoral system) yang digunakan oleh sebagian besar negara bagian di AS.
Lima negara lainnya merupakan negara demokrasi parlementer yang merujuk
pada ‘model Westminster’, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif
digabungkan ke dalam kabinet yang berbasis suara mayoritas. Partai
politik di negara-negara ini memiliki peran yang lebih sentral di parlemen
dan pemerintahan; meskipun di tiga dari lima negara ini tetap menitikberatkan pada kandidat individual karena sistem pemilu mayoritarian yang
digunakan.6 ‘Model keuangan politik Westminster’ memiliki ciri-ciri minim
regulasi, sering menetapkan pembatasan pengeluaran (untuk kandidat), dan
minimnya subsidi dana publik. Model ini menerapkan konsep transparansi
‘kepada belanja kampanye oleh kandidat namun tidak kepada pendapatan
dan pengeluaran partai politik secara umum’.7 Salah satu tujuan yang ingin
dicapai oleh bab ini adalah menganalisis seberapa efektif penerapan model
tersebut di negara-negara yang menjadi rujukan.
AS dan Britania Raya telah mengesahkan peraturan keuangan politik sejak
abad ke-19. Pada 1883, kedua negara mengesahkan undang-undang yang
bertujuan untuk melindungi proses politik di dalam pemilu; AS menerapkan

3

Orr (2010a, h. 24) menyebutnya sebagai ‘persaudaraan common law’.

4 Bandingkan dengan Orr 2010a, h. 22. Pada praktiknya, hal ini berarti lebih dari 70 regulasi yang
berbeda dapat didiskusikan. Tetapi, bab ini hanya akan membahas regulasi pada tingkat federal.
5 Britania Raya memiliki parlemen terpisah di Skotlandia, dewan nasional di Irlandia Utara dan Wales,
tetapi peraturan finansial umumnya ditetapkan di parlemen Westminster.
6 
Irlandia menggunakan sistem voting tunggal sedangkan Selandia Baru menggunakan sistem
proporsional campuran.
7

Pinto-Duschinsky 2001, h. 20.
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Tantangan keuangan politik terkini
Mekipun peraturan keuangan politik yang digunakan saat ini berbeda-beda
di keenam negara, ada berbagai permasalahan yang harus dijelaskan sebelum
masuk ke pembahasan regulasi secara lebih spesifik. Apakah pembatasan
belanja dan donasi politik menghalang-halangi kebebasan sipil dan hakhak konstitusional? Bisakah praktik penyalahgunaan fasilitas dan kekayaan
negara oleh partai politik benar-benar dicegah? Apakah sebagian partai
politik membutuhkan kontribusi dari korporasi dan serikat dagang? Apakah
hanya partai politik dan kandidat yang perlu diregulasi sebagai aktor politik?
Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya

Perbedaan politik di antara partai mencakup ketidaksamaan daya tarik
terhadap pemilih dan donatur. Oleh karena masing-masing partai memiliki
konstituen dari segmen yang berbeda-beda di dalam masyarakat (misal:
pengusaha atau serikat pedagang), maka tidak semuanya memiliki sumber
daya yang sama besar. Ketidaksetaraan terhadap akses pendanaan ini pada
gilirannya akan membuat kompetisi di dalam pemilu menjadi tidak seimbang.
Sebaliknya, akses yang dapat diandalkan terhadap sumber daya yang
memadai bagi semua partai dan kandidat akan membuat arena pertarungan
di dalam pemilu menjadi lebih adil. Kebebasan untuk menggunakan uang
dengan jumlah tidak terbatas di dalam pemilu hanya akan mentransfer
kesenjangan kemakmuran di ranah sosial ke dalam ranah politik. Hal ini
mengancam keberlangsungan prinsip kesetaraan (equality), sebuah aspek
esensial di dalam politik demokrasi.9
Ketidaksetaraan akses pendanaan sebagian besar dapat diatasi dengan
pemberian subsidi dana publik, sehingga semua peserta pemilu mendapatkan
jumlah pemasukan minimal yang setara. Di banyak negara, subsidi
dana publik diberikan bersama dengan beberapa persyaratan, misalnya
mewajibkan sang penerima untuk lebih membuka informasi finansial mereka
atau larangan/pembatasan berbagai aktivitas keuangan tertentu.
8 UU Reformasi Pelayanan Sipil (US Civil Service Reform Act); UU Pencegahan Tindakan Ilegal (UK
Ilhukum Practices [Prevention] Act).
9

Paltiel 1981, h. 138; Geddis 2007, h. 4, 9.
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larangan eksploitasi pegawai negara di dalam pemilu, dan Britania Raya
melarang distribusi minuman beralkohol dalam kaitannya dengan aktivitas
kampanye.8 Kanada, Australia, dan Selandia Baru pertama kali mengesahkan
beberapa peraturan yang telah dipakai Inggris untuk meregulasi belanja
kampanye; setelahnya baru Irlandia mengikuti. Berbagai amandemen yang
dilakukan setelahnya berkaitan dengan isu pengeluaran oleh partai dan
lembaga lain, transparansi sumber dana, pembentukan lembaga pengawas,
dan pelarangan/pembatasan kontribusi.

‘Kebebasan berpendapat’ vs ‘pemilu yang adil’

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak sipil yang paling dijunjung
dan dilindungi di dalam konstitusi demokrasi. Sayangnya, kebebasan ini
terkadang saling bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang adil. Di
dalam konteks perundang-undangan keuangan politik, seringkali mahkamah
konstitusi di keenam negara yang menjadi pembahasan di dalam bab ini harus
memutuskan prinsip mana yang lebih utama bagi demokrasi. Di Australia
dan AS, mahkamah tinggi mereka memutuskan bahwa prinsip ‘kebebasan
berpendapat’ tidak dapat dikompromikan demi penyelenggaraan pemilu
yang lebih adil dan setara. Individu-individu yang ingin mengeskpresikan
opini mereka boleh saja mengeluarkan uang lebih agar bisa didengar banyak
orang, mereka juga bisa berbicara secara kolektif untuk mengeskpresikan
pandangan mereka. Oleh sebab itu Mahkamah Tinggi AS10 memutuskan
bahwa uang merupakan salah satu dimensi penting dalam ‘berekspresi’ dan
bahwa organisasi juga harus mendapatkan kebebasan tersebut. Pendeknya:
uang merupakan bentuk ekspresi dan organisasi boleh berekspresi/berbicara.
Kasus yang terjadi di Australia
agak berbeda, meskipun terdapat
Kebebasan untuk membatasi jumlah
beberapa
kesamaan.
Pada
uang dan sumber daya yang lainnya
1991, Partai Buruh Australia
dalam politik mendorong distribusi
yang menguasai pemerintahan
yang tidak setara terhadap income
mengesahkan Undang-Undang
dan kesejahteraan diantara para
anggotanya
dalam
masyarakat
Penyiaran Politik yang melarang
modern terhadap proses politik. Hal
TV
dan
radio
komersial
ini membahayakan kesetaraan (satu
menayangkan
iklan
politik
orang, satu suara), yang merupakan
berbayar,
serta
menggratiskan
aspek yang esensial dalam seluruh
biaya penayangan iklan di
proses politik demokrasi.
semua TV dan radio komersial.11
Pada 1992 Mahkamah Tinggi
memutuskan bahwa undang-undang ini melanggar konstitusi.12Namun,
hal ini tidak berarti bahwa pemerintah Australia melarang segala bentuk
pembatasan belanja partai politik; ada tiga negara bagian yang menetapkan
peraturan pembatasan pengeluaran kepada partai dan kandidat politik.
Sedangkan di Kanada13 yang terjadi adalah sebaliknya: prinsip keadilan di
dalam pemilu mengharuskan semua pandangan dapat didengar di dalam
kampanye, sehingga penggunaan uang harus dibatasi untuk menghindari

10

Mahkamah Agung AS 1976, 2010.

11

Chaples 1994, h. 33–4.

12 Melalui keputusannya pada kasus Australian Capital Television Pty Ltd. v Commonwealth pada tahun
1992, Pengadilan Tinggi mengakui secara implisit kebebasan komunikasi politik di konstitusi
Australia.
13

Mahkamah Agung Kanada 2004.
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Penyalahgunaan sumber daya negara

Salah satu persoalan lain terkait prinsip keadilan dalam pemilu adalah perilaku
para petahana selama masa pemilu berlangsung. Setiap petahana yang maju
kembali di dalam pemilu harus berhadapan dengan konflik kepentingan
sebagai pejabat negara dan kandidat. Penyalahgunaan fasilitas dan sumber
daya negara oleh petahana merupakan persoalan klasik dalam diskursus
keuangan politik. Pemegang kekuasaan memang pasti memiliki berbagai
previlese lebih besar dibandingkan kandidat-kandidat lain. Apa yang dapat
mencegah mereka agar tidak mengeksploitasi previlese-previlese tersebut?
Para pemilih dan kandidat lain tentu saja akan keberatan menggantungkan
hasil akhir pemilu semata-mata kepada rasa keadilan sang petahana.
Petahana selalu dapat menggunakan uang negara untuk memenangkan diri
mereka dalam pemilu. Penyalahgunaan sumber daya negara oleh petahana
tidak terbatas pada kasus-kasus ekstrim di mana mereka membuat publisitas
partisan dengan dana pemerintah,15 mengirim inspektor pajak untuk
menggangu kandidat oposisi, atau peliputan berlebihan lewat media massa
milik pemerintah.16
Di Kanada dan Britania Raya, institusi negara (misalnya korporasi dengan
kepemilikan publik, di Kanada disebut ‘crown corporations’) tidak dianggap
sebagai ‘donatur hukum’ bagi peserta pemilu. Di Australia dan AS, Basis
Data International IDEA mengenai Keuangan Politik menunjukkan bahwa
terdapat berbagai regulasi untuk mencegah praktik penyalahgunaan sumber
daya negara. Kedua negara, misalnya, memiliki daftar detail mengenai
berbagai aktivitas kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai
negara. Pemberian bantuan keuangan berjumlah besar juga dilarang bagi
pegawai negara, khususnya yang sedang dalam masa tugas. Di Britania
Raya, ada larangan yang menyatakan bahwa pegawai negara ‘tidak boleh
melakukan aktivitas yang dapat membuat imparsialitas dan netralitas mereka
dipertanyakan’, dan bahwa ‘menteri tidak boleh menggunakan sumber daya
negara demi tujuan-tujuan politik’.17
14 Poin-poin utama yang berujung pada keputusan pengadilan terekam dalam Feasby 2010, h. 16.
15

Paltiel 1981, h. 151–2.

16 Walecki 2005, h. 152–6.
17

Cabinet Offi ce 2010, h. 1–2.
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ketidakseimbangan dan ketidakadilan di antara peserta pemilu.14 Mahkamah
tinggi di Selandia Baru dan Britania Raya belum pernah mengambil keputusan
terkait konflik antara dua prinsip tersebut, dan pembatasan hukum bagi partai
dan kandidat politik belum pernah diprotes dan disidangkan. Hal yang sama
juga terjadi di Irlandia, yang menerapkan pembatasan pengeluaran kepada
kandidat (tetapi tidak kepada partai politik) untuk meningkatkan prinsip
kesetaraan dan keadilan di antara peserta pemilu.

Namun, di Australia, sebagaimana di negara-negara demokratis lain, ‘iklan
pemerintah telah dianggap sebagai keuntungan bagi pihak petahana’ dan
mayoritas hakim di Mahkamah Agung memperbolehkan ‘penggunaan uang
dari pembayar pajak untuk berbagai tujuan politik yang partisan’.18 Meskipun
begitu, beberapa hakim telah ‘mengekspresikan keprihatinan mereka
terhadap berbagai praktik seperti mengiklankan kebijakan pemerintah
sebelum kebijakan tersebut sempat dibahas di parlemen’.19
Di Selandia Baru, ‘sekitar 1200 staf dipekerjakan oleh Lembaga Kementerian
dan Parlemen, di mana banyak di antara mereka yang membawa atribut
kepartaian. Selain itu pengelola partai di daerah (sebelumnya dibayar oleh
organisasi partai) telah digantikan oleh agen pemilu (dan dibayar oleh
Lembaga Parlemen)’.20
Ketergantungan terhadap kontribusi dari korporasi dan serikat
dagang

Kanada telah melarang kontribusi politik yang berasal dari korporasi dan
serikat perdagangan, sementara di AS (meski terdapat regulasi yang sama
pada 1907 dan 1943) terdapat banyak cara untuk menyelundupkan donasi
semacam itu ke dalam proses politik, sebagaimana akan dibahas lebih detail di
bagian selanjutnya. Tetapi, di tiga negara yang dibahas di sini, kontribusi dari
korporasi dan serikat perdagangan merupakan sumber pendanaan andalan
bagi partai politik. Partai Konservatif di Britania Raya, Partai Nasional di
Selandia Baru, dan Partai Liberal di Australia sangat bergantung pada donasi
perusahaan, termasuk kontribusi dari tokoh pengusaha. Partai Buruh di tiga
negara yang dibahas di sini memang dibentuk sebagai kendaraan politik bagi
gerakan serikat perdagangan, dan memang secara tradisional dibiayai oleh
serikat, meskipun saat ini mereka bukan lagi satu-satunya sumber pendanaan
partai.21 Di Irlandia Partai Buruh merupakan minoritas, meskipun skema
pembiayaannya tidak berbeda dengan partai-partai buruh di negara lain.22
Di Selandia Baru dan Britania Raya (dan mungkin juga di Australia dan
Irlandia), tradisi ‘kesadaran-kelas’ di dalam keuangan politik pada dua partai
terbesar mereka merupakan tantangan paling besar dalam menerapkan larangan
(atau bahkan untuk sekedar pembatasan) terhadap kontribusi korporasi dan
serikat dagang, sebagaimana yang telah diterapkan di Kanada dan AS.23
18

Orr 2010a, h. 252.

19 Ibid. Melalui konvensi, aktivitas iklan politik semacam itu harus berakhir sebelum masa kampanye
formal.
20 Edwards 2008, h. 9. Jumah staf yang disebutkan mungkin dilebih-lebihkan, namun persoalan
demarkasinya merupakan persoalan yang nyata.
21 Murphy dan Farrell 2002, h. 231. Hingga undang-undang terbaru disahkan, Partai Demokratik Baru
Kanada juga mengalami situasi serupa; lihat Carty 2002, h. 360.
22

McAllister 2002, h. 392; Vowles 2002, h. 419; McMenamin 2008, h. 6.

23 Pinto-Duschinsky 1981, h. 137, 153, 162. Lihat juga Alexander 1992, h. 24 dan Ewing 2007, h. 231.
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Kampanye pihak-ketiga

Australia dan AS tidak memiliki pembatasan belanja kampanye atau
pengeluaran untuk partai, kandidat,25 maupun pihak-ketiga. Keputusan yang
diambil pengadilan AS dalam kasus Citizen United vs Komisi Pemilu Federal
semakin membuka peluang keterlibatan pihak-ketiga. Hitung-hitungan
terkait pemilu presiden tahun 2012 menyatakan bahwa, meskipun Barack
Obama hanya menerima 10 persen dari total kontribusi politik mereka
dari pihak-ketiga, lebih dari sepertiga dana yang dihabiskan oleh Mitt
Romney berasal dari pihak-ketiga.26 Meskipun begitu, baik pemerintah AS
dan Kanada mewajibkan partai untuk melaporkan semua pendanaan yang
berasal dari pihak-ketiga kepada publik.
Kanada,27 Selandia Baru,28 dan Britania Raya 29 telah selangkah lebih maju.
Mereka tidak saja menerapkan regulasi hukum yang membatasi pengeluaran
partai dan kandidat, tetapi juga kontribusi yang berasal dari pihak-ketiga
selama periode kampanye. Implementasi kontrol dan pengawasan yang
Hal yang sama (meskipun srgumennya lebih rumit dan kompleks) juga diutarakan dalam Orr 2010a,
h. 261. Sedangkan argumen yang agak kurang rigid berdasarkan hanya penalaran satu sisi diutarakan
oleh Rowbottom 2012, h. 19, 25; Tham 2012, h. 40–6; dan Ewing 2012, h. 71–2. Persoalan
mendasarnya diekspresikan dengan baik dalam Fisher 2007, h. 2–5. Situasi di Irlandia agak berbeda
karena selama bertahun-tahun Fianna Fail (seperti Partai Liberal di Kanada) menutup diri dari
kelompok bisnis bukan karena kebijakan partai, tetapi karena mereka adalah ‘partai pemerintahan’.
Kelompok bisnis yang masih ingin menjalin koneksi dengan partai politik umumnya menyalurkan
kontribusi mereka kepada partai-partai ‘borjuis’. Bandingkan dengan McMenamin 2011, h. 5.
24

Bandingkan dengan Geddis 2007, h. 6–7.

25 Di AS, pembatasan sukarela bagi kandidat presidensial yang menerima dana publik dan belanja
partai politik terkait kandidat presiden yang mereka usung merupakan pengecualian minor terhadap
pernyataan ini.
26

OpenSecrets 2012a.

27

Feasby 2010, h. 16–17.

28 UU Amandemen Pemilu (Reformasi Finansial dan Voting) (Electoral [Finance Reform and Advance
Voting] Amendment Act) 2010, pasal. 206U; House of Representatives (New Zealand), Parliamentary
Debates (Hansard), 15 Desember 2010, h. 16457–8.
29 UU Partai Politik, Pemilu, dan Referendum tahun 2000 (Political Parties, Elections and Referendums
Act), Pasal 41, ayat 94.
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Di negara yang bebas, seorang individu yang bukan bagian dari partai
atau kandidat politik dapat saja menggunakan kekayaan mereka untuk
mempengaruhi arah kebijakan politik atau hasil akhir pemilu secara
umum. Pengeluaran finansial yang dikeluarkan oleh pihak-ketiga ini
merupakan ancaman serius karena jumlahnya yang bisa sangat besar. Prinsip
transparansi juga terancam, terutama karena pendanaan semacam ini lebih
sulit untuk diawasi selama periode pemilu. Beberapa sistem regulasi yang
ada tidak pernah benar-benar mengatur pengeluaran dana pihak-ketiga
(sejauh pengamatan, regulasi semacam itu hanya ada di Irlandia), sehingga
membuat kelompok ini memiliki peran yang signifikan di dalam pengeluaran
politik,24 meskipun belanja kampanye oleh partai dan kandidat tunduk pada
pembatasan menurut undang-undang.

efektif terhadap partai dan kandidat menstimulasi juga kebutuhan untuk
menerapkan regulasi tambahan di aspek-aspek lain. Namun, data mengenai
Kanada menunjukkan dua kecenderungan penting. Pertama, selama lebih
dari tiga siklus pemilu, jumlah pihak ketiga (terdaftar) dan jumlah uang
yang mereka keluarkan semakin meningkat. Kedua, dibandingkan dengan
total belanja kampanye yang dikeluarkan partai dan kandidat, jumlah uang
yang dikeluarkan pihak-ketiga sangatlah kecil.30 Kecenderungan yang kedua
terjadi juga di Britania Raya, karena total pengeluaran pihak-ketiga hanya 6
persen dari total pengeluaran partai politik pada masa pemilu.31

Ikhtisar peraturan keuangan politik
Semua rezim keuangan politik terdiri dari elemen regulatif, distributif, dan
insentif, plus strategi kontrol/pengawasan dan penegakan regulasi.32 Keenam
negara anglofonik yang dibahas di sini menggunakan sejumlah metode untuk
meregulasi uang di dalam politik, namun – berkebalikan dengan model
regulasi finansial ala Westminster pada umumya – tidak ada pola umum
yang menjadi ciri khas di antara semua metode tersebut. Meskipun begitu,
negara-negara yang dibahas di dalam bab ini pada kenyataannya memang
memiliki sejumlah peraturan yang lebih baik daripada negara-negara di
wilayah lain yang dibahas dalam buku ini.33
Pengantar pada peraturan yang relevan

Sejak akhir abad ke-19, banyak negara mulai menciptakan peraturan yang
mengatur aliran uang di dalam proses politik. Jika dilihat ke belakang,
kesadaran tersebut muncul akibat transformasi partai politik dari entitas
privat menjadi ‘entitas publik’.34 Selama ‘partai politik masih dianggap
asosiasi privat yang kebal dari regulasi hukum yang bersifat memaksa’, maka
mereka akan selalu ‘terbuka terhadap penyalahgunaan dan praktik korup
dari pihak-pihak kaya raya dan diktatorial’.35 Hal ini tidak saja terjadi di AS,
yang mulai menerapkan regulasi dana kampanye pada 1883, 1907, 1943, dan
1971. Dimulai oleh Kanada pada 1974, istilah ‘partai politik’ akhirnya mulai
masuk ke dalam undang-undang di negara-negara anglofonik (Australia
pada 1984, Selandia Baru pada 1993, Irlandia pada 1997, dan Britania Raya
30

Feasby 2010, h. 16–7.

31

Ewing dan Rowbottom 2012, h. 78, 80.

32 Nassmacher (2003, h. 10–13) memperkenalkan empat model regulasi. Brandle (2002, h. 41–8)
mengidentifikasi empat model keuangan politik berdasarkan dua kategori esensial: subsidi dana
publik dan regulasi publik.
33 Untuk perbandingan peraturan keuangan politik, lihat Pinto-Duschinsky 2002, h. 74–80; Tjernstrom
2003, h. 181–223; dan Nassmacher 2006, h. 446–55.
34 Epstein 1986, h. 7, 155–7; lihat juga Biezen 2004, h. 702, 716. Sebagai alternatif bagi konsep ‘utilitas
publik’ Epstein, Geddis (2010, h. 6) mengajukan istilah yang lebih teknis ‘kuasi-organisasi publik’.
35

Epstein 1986, h. 161 (urutan kutipan dibalik).
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Dapatkah gelombang reformasi diidentifikasi? Di antara enam negara
yang lain, Kanada dan AS memulai perumusan regulasi dasar mereka pada
1970-an dan melakukan periode penyempurnaan setelah tahun 2000-an.
Australia mengikuti langkah ini pada 1980-an dan 1990-an, dan berbagai
perubahan pada level negara bagian menunjukkan bahwa mungkin akan
terjadi perubahan regulasi pula pada level nasional. Sayangnya, setelah lebih
dari lima tahun, rancangan regulasi yang diusulkan pada 2008 sampai saat
ini belum disetujui oleh Senat sehingga menyurutkan berbagai optimisme
mengenai reformasi. Britania Raya tidak membuat banyak perubahan berarti
sejak 1883 hingga tahun 2000,36 namun terjadi pembaruan yang begitu
banyak dan cepat beberapa tahun belakangan (2000, 2006, 2009). Selandia
Baru (2010) dan Irlandia (2012) merupakan dua negara yang paling banyak
memproduksi amandemen sejak beberapa tahun terakhir.
Keuangan politik tetap menjadi sebuah persoalan.37 Sejak tahun 2000,
terjadi sejumlah perbaikan regulasi di lima dari enam negara yang dibahas
di sini.38 Motivasi utama pemerintah melakukan perbaikan ini umumnya
adalah untuk menghindari ekspos negatif dari media (‘kandidat terlalu
boros’ atau ‘[penggunaan uang di dalam] politik sangat korup’). Aktivitas
regulasi di Kanada, Irlandia, Selandia Baru, dan Britania Raya sejak tahun
2000 menunjukkan paradoks reformasi keuangan politik. Implementasi
undang-undang keuangan politik
Pembatasan rumit yang dirancang untuk
hasil reformasi pada praktiknya
mengontrol aliran dana kepada proses
melahirkan kebutuhan-kebutuhan
politik telah mendorong politisi-politisi
baru akan reformasi perundangsecara profesional untuk mencari celah
undangan yang lebih kompleks.
baik melalui peraturan perundangDesain peraturan yang terlampau
undangan yang sudah ada atau, ketika
dibutuhkan mereka dapat melakukan
ketat juga semakin mendorong
amandemen terhadap undang-undang
para politisi menjadi lebih kreatif
yang ada.
dalam mencari celah hukum di
dalam regulasi yang ada atau,
ketika dirasa perlu, mereka akan membuat rancangan amandemennya sendiri.
Hanya Australia dan AS yang hingga hari ini tidak mudah tunduk pada
36 Pengecualian terdapat dalam UU Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan (the Honours [Prevention
of Abuses] Act of 1925); bandingkan dengan Ewing 2007, h. 138.
37

Rose 1984, h. xxxii.

38 
Australia tidak membuat perubahan apapun sejak proposal amandemen yang diajukan rejim
pemerintahan Partai Buruh pada 1991 ditolak Pengadilan Tinggi pada tahun 1992.
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pada 1998). Sebagaimana di dunia bisnis, ruang politik di dalam masyarakat
sipil juga membutuhkan regulasi publik yang menumbuhkan semangat
berkompetisi. Sebagai konsekuensinya, partai politik saat ini dianggap
sebagai ‘entitas publik’ (yakni organisasi privat namun di bawah pengawasan
pemerintah dan masyarakat) di negara-negara anglofonik dengan tradisi
demokrasi mapan – serta di berbagai negara lainnya.

tuntutan media dan publik akan reformasi, terutama karena sistem yudisial
mereka yang ketat terhadap segala hal-hal yang bersifat konstitusional. Perlu
dilihat lebih jauh sampai sejauh mana kedua negara ini dapat bertahan dari
gempuran tuntutan reformasi.
Dua kemungkinan pola regulasi

Di dalam memahami regulasi yang diterapkan oleh enam negara yang
dibahas di dalam bab ini, akan sangat memudahkan untuk menggunakan
dua tipologi yang membedakan antara ‘pola yang berfokus pada pengeluaran’
dan ‘pola yang berfokus pada pendapatan’.39 Pola regulasi yang berfokus
pada pendapatan umumnya mewajibkan para aktor politik membuka
detil informasi mengenai sumber pendanaan mereka atau menerapkan
pembatasan/pelarangan terhadap kontribusi – namun mengabaikan sama
sekali aspek pengeluaran politik. Contoh negara yang masuk dalam kategori
ini adalah Australia dan AS (jika kita mengabaikan pembatasan pengeluaran
politik pemilu presiden yang kini hanya bersifat formalitas semata). Kedua
negara mewajibkan partai/kandidat melaporkan pendapatan mereka, dan
pemerintah AS sendiri memberikan pembatasan bagi kontribusi politik yang
diterima partai/kandidat. Irlandia, yang mewajibkan partai dan kandidat
menyerahkan daftar nama-nama donatur dan membatasi pengeluaran
kandidat anggota parlemen (namun tidak bagi partai politik), cenderung
masuk ke dalam tipologi ‘pendapatan’.
Ada dua faktor utama yang membuat Kanada, Selandia Baru, dan Britania
Raya masuk ke dalam tipologi ‘pengeluaran’. Ketiga negara tersebut membatasi
belanja kampanye bagi partai, kandidat, dan pihak-ketiga. Ketiga negara ini
juga mewajibkan pelaporan semua transaksi finansial selama masa kampanye.
Meskipun Kanada menerapkan pembatasan atas kontribusi politik yang diterima
partai/kandidat, kedua negara yang lain cukup longgar terkait kebijakan
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pola tersebut berupaya memenuhi
tujuan utama peraturan keuangan politik yang menjadi fokus di dalam buku ini:
(1) untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik dengan membatasi
pengeluaran, sehingga dapat mencegah ‘pembajakan’ proses pemilu dan
persaingan yang tidak sehat;40 atau (2) untuk mengurangi dominasi donaturdonatur kaya raya dan praktik korupsi dengan cara membuka indentitas donor
atau menerapkan pembatasan kontribusi politik.

Sumber pendapatan partai politik dan kandidat
Sumber pendapatan politik seringkali tunduk pada peraturan keuangan
politik. Peraturan-peraturan ini ditujukan pada sumber daya tertentu dan
dianggap mengurangi pengaruh yang tidak pantas atau dilarang hukum
39

Geddis (2007, h. 4) bedakan antara ‘kontrol suplai’ dengan kontrol permintaan’.

40

Ibid.
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Pelarangan kontribusi

Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik membagi tipetipe pelarangan kontribusi menjadi lima: donatur asing, serikat perdagangan,
korporasi, donatur anonim, atau perusahaan milik pemerintah (atau semipublik). Australia tidak menerapkan kelima tipe pelarangan kontribusi
tersebut, yang tentu saja dapat menjadi persoalan serius (mengingat besarnya
peran sektor pertambangan terhadap perekonomian Australia) – meskipun
sangat kecil kemungkinannya perusahaan pertambangan dan perminyakan
akan memberikan kontribusi politik kepada partai maupun kandidat.41 Di
Selandia Baru, kontribusi dari donatur asing diperbolehkan selama jumlahnya
di bawah 1.500 dolar Selandia Baru (NZD) (I$1.000),42 dan perusahaan milik
pemerintah (dan perusahaan semi-publik) diperbolehkan untuk memberikan
donasi politik. Irlandia dan Britania Raya agak berbeda karena keduanya
melarang kontribusi dari donatur asing.43 Kanada dan AS bahkan lebih ketat
lagi: keduanya melarang segala jenis donasi asing kepada partai maupun
kandidat, serta donasi politik yang berasal dari serikat perdagangan dan
korporasi.44 Tetapi, di AS terdapat banyak komisi aksi politik (Political Action
Committee/PAC) yang dibentuk untuk meloncati pelarangan-pelarangan
tersebut.45
Dari keenam negara tersebut, tidak ada satupun yang memiliki pelarangan
langsung terhadap donatur anonim; kesemuanya justru hanya memiliki
regulasi pembatasan jumlah donasi anonim yang dapat diterima oleh partai/
kandidat. Pendekatan tersebut diambil untuk mendorong keterlibatan
donatur-donatur kecil sekaligus untuk menjamin transparansi di kalangan
donatur besar; dengan kata lain, regulasi tersebut tidak berupaya membatasi
jumlah donasi yang dapat diberikan, namun hanya membatasi jumlah donasi
41

McMenamin 2008, h. 12, 18.

42 Di dalam buku ini, Dolar Internasional (I$) ditulis bersama dengan jumlah uang dalam mata uang
negara masing-masing. Dolar Internasional adalah mata uang hipotetis yang menghitung daya beli
masyarakat sehingga cocok digunakan sebagai pembanding antar negara. Untuk negara-negara yang
daya beli masyarakatnya berbeda secara signifikan dengan Amerika Serikat (yang menjadi dasar
pembanding), nilai tukar I$ mungkin dapat berbeda dengan nilai tukar nominal. Tidak akan ada
pembandingan bagi Dolar AS (karena nilainya sama dengan I$), mata uang tidak dikenal, dan mata
uang sekunder seperti Euro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab Tambahan V.
43 Pihak asing tidak boleh menyumbang dana lebih dari 500 GBP (I$820) baik kepada partai maupun
kandidat politik di Britania Raya, dengan pengecualian biaya perjalanan antar-negara (dengan jumlah
yang masuk akal) serta biaya akomodasi bagi petugas dan staf partai.
44 Peraturan terkait pihak-ketiga dan Super PAC memberikan keleluasaan bagi sejumlah kelompok
untuk membiayai iklan politik pada masa kampanye.
45 Wilson 2004, h. 21.
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terhadap partai politik dan politisi. Mekanisme kontrol yang diterapkan
dapat berupa pelarangan terhadap tipe-tipe donatur tertentu atau membatasi
jumlah donasi yang dapat diberikan agar partai/kandidat tidak terlalu
bergantung kepada donatur-donatur tertentu.

yang dapat diberikan secara anonimus.
Tiga negara menetapkan batasan donasi anonim yang cukup rendah:
20 dolar Kanada (CAD) (I$20) di Kanada, 20 dolar Amerika (USD)46 di
AS, dan 100 euro (I$130) di Irlandia. Sedangkan batasan di tiga negara
lainnya cukup tinggi: 500 Poundsterling (GBP) (I$820) di Britania Raya,
1.500 NZD (I$1.000) di Selandia Baru, dan sekitar 12.100 dolar Australia
(AUD) (I$9.350) di Australia.47 Jumlah ini menimbulkan pertanyaan
apakah pembatasan yang tinggi benar-benar efektif dalam meningkatkan
transparansi keuangan politik.

Jumlah dalam dolar internasional

Gambar 8.1. Jumlah maksimum donasi anonim di negara-negara
anglofonik (dalam I$)

Kanada

Amerika Serikat Irlandia

Inggris

Selandia Baru

Australia

Sumber: Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat: http://www.idea.int/
political-finance/question.cfm?field=259&region=-1

Pembatasan kontribusi

Australia, Selandia Baru, dan Britania Raya tidak membatasi jumlah
kontribusi yang dapat diterima oleh partai maupun kandidat, baik pada
periode waktu tertentu ataupun khusus pada periode kampanye pemilu. AS
memiliki berbagai jenis pembatasan kontribusi, tergantung apakah kontribusi
tersebut diserahkan kepada PAC, Komite Eksekutif partai, atau langsung
kepada kandidat. Ketiga pembatasan tersebut jumlahnya tergolong cukup
longgar jika dibandingkan dengan pembatasan di negara-negara anglofonik
46 Demi alasan praktis, donasi yang berjumlah lebih rendah dari 100 USD tidak wajib dimasukkan ke
dalam laporan keuangan dan donasi yang lebih rendah dari 200 USD tidak perlu mengungkapkan
identitas sang donatur kepada komisi penyelenggara pemilu.
47 Kesimpulan yang dapat ditarik dari regulasi ini adalah bahwa para pembuat kebijakan di Australia
tidak pernah benar-benar serius untuk mewajibkan partai/kandidat mengungkapkan identitas
donatur mereka.
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Secara umum, jika undang-undang tidak menjelaskan dengan spesifik bahwa
pembatasan tersebut berlaku kepada satu donor per satu tahun, maka akan
ada celah hukum di mana seorang donatur dapat menyalurkan sejumlah
donasi anonimus dalam setahun (di mana masing-masing donasi jumlahnya
mendekati batas atas yang ditetapkan). Namun, keenam negara yang dibahas
di dalam bab ini kesemuanya telah menutup celah tersebut.
Sumber pendanaan privat

Sub-bab ini akan membahas jenis-jenis pemasukan dana partai/kandidat
yang didapat dari berbagai sumber, termasuk dari pendukung partai, pihakpihak yang menaruh ‘kepentingan’, serta transaksi-transaksi yang berada di
batas antara hukum dan ilegal.
Iuran anggota

Sejak 1950-an, partai yang keanggotaannya berbasis pada massa merupakan
konsep ideal yang selalu dijunjung oleh para ilmuwan, media, dan masyarakat
secara umum. Konsep ‘partai massa’ ini menunjukkan bahwa partai politik
terlibat di dalam aktivitas akar-rumput, termasuk dalam soal pengambilan
kebijakan dan pemilihan kandidat, serta pemasukan yang didapat dari
iuran anggota akan dibagi rata kepada cabang lokal, regional, dan pusat.
Para anggota partai juga terlibat di dalam aktivitas partai dan kepemiluan,
termasuk mendulang suara, menggelar diskusi, dan merekrut calon wakil
partai. Hilangnya relawan sebagai hasil dari turunnya jumlah anggota partai
mungkin terasa lebih signifikan daripada hilangnya pemasukan dari level
akal-rumput.50 Hilangnya aktivitas ‘kampanye gratis’ yang dikelola oleh para
48

Lihat juga pembahasan mengenai SuperPAC di bab ini.

49 Untuk detail, lihat Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik, nos 13 hingga 18.
50 Edwards (2008, h. 11) menekankan karakter dualistik dari keanggotaan partai (sukarelawan potensial
dan sumber pendanaan yang dapat diandalkan).
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lain, dan jumlahnya kemudian dinaikkan pada April 2014 oleh Mahkamah
Tinggi AS setelah kasus pengadilan McCutcheon vs Komisi Pemilu Federal.48
Pembatasan tahunan di Irlandia adalah 2.500 EUR (I$2.800) per partai dan
1.000 EUR (I$1.100) per calon anggota parlemen, dan pembatasan yang
diterapkan di Kanada tergolong yang paling ketat di antara negara-negara
lain; individu di dalam masyarakat tidak oleh menyumbangkan lebih dari
1.100 CAD (I$980) dalam setahun kepada sebuah partai politik (pusat),
plus jumlah yang sama kepada cabang partai, kandidat, atau calon kandidat.
Karena ada pembedaan antara pembatasan kontribusi untuk kandidat nonpartai dan kandidat partai, maka jumlah kontribusi politik yang dapat
diberikan seseorang dalam setahun adalah 4.400 CAD (I$3.900). Di Kanada
dan AS, jumlah pembatasan sudah secara otomatis disesuaikan dengan
tingkat inflasi.49

Hilangnya kerelawanan sebagai hasil
dari menurunnya jumlah anggota
partai mungkin terasa lebih signifikan
daripada hilangnya pemasukan dari
level akar rumput.

relawan partai merupakan salah
satu contoh nyata.51

Sayangnya, hanya ada sedikit
informasi mengenai pemasukan
partai dari iuran anggota serta
pembagiannya yang ideal di antara
cabang lokal, regional, dan pusat
sebagaimana yang dibayangkan banyak pihak.52 Tetapi dapat disimpulkan
bahwa tidak ada partai politik di enam negara yang dibahas di sini yang
mendapatkan jumlah pemasukan secara signifikan dari iuran anggota,53 oleh
berbagai alasan.
Partai Konservatif di Britania Raya merupakan satu-satunya partai yang
pengurus pusatnya mendapatkan pemasukan yang cukup banyak dari iuran
anggota dan mencapai puncaknya pada akhir 1960-an. Tetapi pada dekade
1990, iuran anggota hanya menyumbang tidak lebih dari 5 persen dari total
pemasukan partai.54
Di Amerika Utara, hanya beberapa negara bagian dan cabang partai di
daerah yang masih aktif merekrut anggota. Di kesemua partai buruh di
empat negara, afiliasi dengan serikat perdagangan lebih banyak menghasilkan
pemasuk
an bagi partai daripada keanggotaan secara individual. Partai
yang berbasis pada keanggotaan individual biasanya menetapkan iuran
keanggotaan tahunan yang lebih kecil (kurang dari I$30 per tahun),55 dan
besar kemungkinan bahwa dana ini tidak akan pernah sampai ke pengurus
partai di level pusat. Rasio anggota-terhadap-pemilih di empat negara
tergolong rendah (1-2 persen saja) dan jumlah anggota partai terus-menerus
turun (sebagaimana kecenderungan di negara-negara maju). Maka, apa yang
dapat diharapkan dari pemasukan iuran keanggotaan (yang terus turun)
terhadap biaya organisasi partai politik (yang terus naik)?

51

Lihat Fisher 2012, h. 112–13.

52 
Selandia Baru merupakan contoh yang bagus. Ketika pada 1980 Partai Nasional menyatakan
memiliki 250.000 anggota dan Partai Buruh 100.000 anggota (Vowles 2002, h. 416), berapa banyak
pendapatan yang masuk ke as partai? Dan bagaimana pemasukan ini dipisahkan antara pemasukan
daerah dan pemasukan pusat?
53 Data dikutip oleh Krouwel (1999, h. 76) mengindikasikan bahwa di Irlandia dan Britania Raya,
sepertiga pemasukan partai berasal dari sini. Tetapi, sangat tidak mungkin untuk mengecek apakah
data ini merujuk pada anggota partai secara individual atau dari keanggotaan kolektif dan/atau kuota
konstituen.
54 Pinto-Duschinsky 1981, h. 138; Komite Standar Kehidupan Publik 1998 (Committee on Standards
in Public Life 1998), h. 31.
55

Misalnya: Vowles 2002, h. 418.

292 International IDEA

Donasi-donasi kecil dari individu

Tetapi, saat ini perkembangan teknologi telah membuat partai lebih mudah
menghubungi konstituen dan simpatisan mereka untuk meminta donasi,
berapapun jumlahnya. Pertama-tama ada telethons di AS,56 kemudian
ada upaya menggunakan surat sebagaimana dilakukan para Republikan
di AS yag kemudian ditiru oleh Partai Konservatif Progresif di Kanada.57
Puncaknya adalah teknologi internet saat ini.
Mengambil inspirasi dari partai-partai pendahulunya (Partai Konservatif
Progresif dan Partai Reformasi),
Partai Konservatif Kanada (CPC)
Batas bawah dalam keuangan politik
mengembangkan
mekanisme
sama pentingnya dengan menetapkan
penggalangan dana yang lebih
batas atas untuk menjaga agar arena
maju dan konsisten dibandingkan
kompetisi tetap seimbang.
para kompetitornya (Liberal,
Partai Demokratik Baru, Bloc
Qébécois [BQ]) antara tahun 2006 dan 2009.58 CPC berhasil mengambil
keuntungan dari penerapan regulasi yang ada (pelarangan dan pembatasan
kontribusi, pajak, dsb.) dan dapat melakukan penggalangan dana sebelum
periode kampanye pemilu dimulai.59
Meskipun Obama pada dua pemilu presiden berhasil menunjukkan
kesuksesan teknik penggalangan dana yang modern, Brian Mulroney (dari
Partai Konservatif Progresif di Kanada) justru menunjukkan bahwa donasi
dari masyarakat umum tidak konsisten dan sangat bergantung pada tingkat
elektabilitas dan popularitas partai/kandidat. Jika masyarakat merasakan
keterikatan emosional yang kuat dengan partai/kandidat, maka mereka akan
mendonasikan sebagian uang mereka secara sukarela; tetapi jika kebijakan
atau kandidat yang diusung partai tidak menarik minat pemilih, maka
pendanaannya juga akan kacau-balau. Turunnya popularitas politik akan
diikuti oleh turunnya pendapatan politik. Kesuksesan dalam menggalang
dana merupakan salah satu penentu kemenangan dalam pemilu, dan
kegagalan dalam mengumpulkan dana juga bisa berarti kegagalan pemilu.
Sebagaimana hasil survei, strategi penggalangan dana yang efektif dapat
56

Ellwood dan Spitzer 1979, h. 828–64.

57

Untuk detail, lihat Godwin 1988.

58

Feasby 2010, h. 18–20.

59 Feasby 2010, h. 18. Perlu dicatat juga bahwa ‘periode kampanye’ yang ditetapkan bisa terlampau
singkat (misal: 36 hari di Kanada) atau justru terlampau lama (misal: 365 hari di AS).
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Beberapa partai di negara-negara anglofonik kerap menerima donasi berjumlah
kecil dari simpatisan lokal tanpa adanya komitmen formal dari mereka
untuk menyumbang lagi di kemudian hari. Berbagai kegiatan penggalangan
dana, seperti pawai, berjualan, dan pertemuan sosial, dapat menjadi sumber
pembiayaan bagi aktivitas kampanye partai maupun kandidat.

meningkatkan volatilitas politik. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi
memang cenderung menciptakan siklus semacam itu – berbarengan dengan
siklus pergantian rezim kekuasaan. Oleh sebab itulah menjamin batas
bawah (jumlah minimal) di dalam keuangan politik sama pentingnya
dengan menetapkan batas atas (jumlah maksimal) untuk menjaga agar arena
kompetisi tetap seimbang.
Sayangnya, segala bentuk pengumpulan dana dari massa yang besar selalu
berisiko menjadi praktik ‘bundling’ (‘pembuntalan’). Setiap organisasi atau
perkumpulan dengan jumlah anggota yang besar dapat mengambil posisi
sebagai mediator antara pendonor individual dengan politisi yang menggalang
dana. Mengumpulkan donasi-donasi kecil kemudian menyerahkannya dalam
bentuk bundelan donasi berjumlah besar akan memiliki dampak yang sama
dengan keuangan politik yang bersumber dari donatur besar, karena sang
penerima dana mengetahui identitas sang donatur. Hal inilah yang terjadi
di AS dengan PAC-nya yang dikelola oleh berbagai kelompok kepentingan
seperti ALIGNPAC (sebuah grup asuransi jiwa) dan EMILY’s (kelompok
Demokratik yang menyokong kandidat-kandidat perempuan).60
Lebih jauh, kurangnya motivasi dari pihak partai dan sedikitnya jumlah
kelas menengah (terutama di negara-negara yang baru mengalami transisi
demokrasi) menjadi batu ganjalan utama untuk menerapkan metode
penggalangan dana dari donatur-donatur kecil. Meskipun permohonan
donasi lewat surat dan internet telah berhasil mengumpulkan jutaan dolar di
AS dan Kanada, teknik semacam ini belum terbukti efektif di negara-negara
yang berada di belahan dunia lain.
Donasi besar dari individu, korporasi, dan serikat perdagangan

Donatur keuangan politik kerap diklasifikasi berdasarkan jumlah uang
yang mereka berikan kepada partai atau kandidat. Donatur-donatur kecil
umumnya dianggap sebagai donatur yang didorong oleh motif komunitarian.
Sedangkan donatur yang memberikan dana dalam jumlah besar kerap
dianggap memiliki motif yang lebih ideologis atau pragmatis. Jika seorang
donatur tidak bisa dimasukkan ke dalam dua kategori tersebut, maka ia
dianggap sedang mengejar keuntungan pribadi (mendorong kebijakankebijakan tertentu, pamrih personal, atau sekedar akses kepada lobi-lobi
berkuasa).61
Tujuan individu atau kelompok yang memberikan donasi dalam jumlah
besar umumnya adalah untuk mengadvokasi isu atau kepentingan tertentu,
dengan harapan mereka akan mendapatkan perlakuan khusus. Oleh sebab itu
eksistensi donasi besar sangat mengancam prinsip-prinsip politik demokratis,
60 Alexander 1992, h. 57. PAC lain, disebut WISH List, dibentuk pada tahun 1992 untuk memfasilitasi
kandidat perempuan pro-choice dari Partai Republik.
61

Heard 1960, h. 71–2.
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Tetapi, patut diingat bahwa tidak semua donatur besar bersifat korup, dan
tidak semua donasi besar memiliki pamrih di belakangnya. Kelompok bisnis
dan serikat dagang sah-sah saja memiliki kepentingan terhadap kebijakankebijakan tertentu. Donasi besar menjadi persoalan demokrasi jika partai
politik sudah terlampau bergantung secara finansial terhadap mereka, atau
ketika donasi-donasi tersebut disalurkan lewat kanal-kanal ilegal sehingga
merusak prinsip keseimbangan
dan kesetaraan kompetisi politik.
Permasalahan dalam demokrasi
Peraturan keuangan politik dibuat
muncul jika partai-partai menjadi
untuk
menjawab
persoalantergantung kepada pendonor
besar, kontribusi dari para
persoalan semacam ini.
pendonor tersebut dilakukan
secara diam-diam dan/atau dan
menghasilkan
ketidaksetaraan
finansial yang besar diantara
para kompetitor politik.

Ketika
kelompok
bisnis
memberikan kontribusi politik
kepada partai, insentif mereka
dapat berupa motif ideologis atau
pragmatis semata – atau keduanya.
Mereka yang bermotif ideologis cenderung mendukung kebijakan-kebijakan
yang ramah terhadap kepentingan bisnis, sedangkan mereka yang bermotif
pragmatis kemungkinan besar akan banyak memberikan donasi kepada
partai-partai berkuasa. ‘Kelompok bisnis di Australia mengkombinasikan
kepentingan-kepentingan pragmatis untuk mengubah situasi politik ke
arah yang sangat bias terhadap partai-partai yang berhaluan konservatif.’63
Hanya ketika unggul di survei atau poling nasional Partai Buruh Australia
bisa mendapatkan jumlah donasi yang sama besar dengan yang didapat oleh
Partai Liberal dan Partai Nasional.
Meskipun sejumlah regulasi pelarangan kontribusi dan pemberian subsidi
politik telah berhasil menghalau bias-bias semacam itu di Kanada, di AS
(dan terkait beberapa hal juga di Australia) Mahkamah Tinggi telah menolak
segala bentuk proposal dan upaya untuk membatasi pengaruh donasi-donasi
besar di dalam pemilu.64 Karena pemerintah Australia memperbolehkan
partai politik untuk menerima sejumlah besar donasi anonim, maka tidak
mengherankan jika setengah dari pemasukan mereka tidak diketahui asalusulnya; dan sangat mungkin partai politik di Australia sangat bergantung
62 ‘The Nexus of Business, Money, and Politics’ (‘Jejaring Bisnis, Uang, dan Politik’), The Economist, 27
Januari 2010.
63

McMenamin 2008, h. 14.

64

Mahkamah Agung AS 2010.
Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu 295

Negara-Negara Demokrasi Maju Berbahasa Inggris (Anglofonik)

sehingga banyak regulasi yang mewajibkan partai untuk bersikap transparan
mengenai identitas donor mereka. Transparansi semacam itu akan membuat
kelompok masyarakat dan media tetap dapat mempertanyakan motif dari
sang donatur; korporasi biasanya mengharapkan imbal-balik yang cepat dan
kentara atas ‘investasi’ mereka di sistem politik.62

pada keberadaan donasi-donasi besar.65
Di Britania Raya keuangan politik semakin transparan, tetapi pihak-pihak
yang menjadi sumber pendanaan utama partai tetap tiga: serikat perdagangan,
korporasi, dan individu-individu kaya. Serikat perdagangan dan individu
kaya merupakan sumber pendanaan utama Partai Buruh, sementara Partai
Konservatif dan Liberal Demokrat mengandalkan dana publik, individu
kaya, dan korporasi, terutama ketika mereka sedang menjadi oposisi.66 Komisi
Pemilu mengungkapkan bahwa antara tahun 2001 dan 2010, 50 donatur
terbesar telah menyumbang sekitar 44 persen dari total pendapatan partai
yang dilaporkan secara resmi, di mana sebagian besarnya hanya didapatkan
oleh tiga partai terbesar.67
Terdapat persoalan spesifik di Britania Raya ketika sejumlah individu
kaya meminjamkan uang mereka secara pribadi kepada Partai Buruh dan
Konservatif (di mana jumlahnya mencapai 15 juta GBP [I$24,5 juta] kepada
masing-masing partai); sebagian besar individu-individu ini kemudian
dinominasikan untuk gelar kebangsawanan.68 Sejak saat itu segala bentuk
pinjaman keuangan politik dikontrol di bawah pengawasan Undang-Undang
Administrasi Pemilu tahun 2006.
Pada akhir periode 1980-an, donatur korporasi di Kanada menyumbang
sekitar 50 persen dari total pendapatan Partai Liberal dan Konservatif Progresif
(PC) di masa pemilu, sedangkan pada masa non-pemilu menyumbang 40
persen untuk PC dan 60 persen untuk Partai Liberal. Serikat perdagangan
menyumbang sekitar seperempat dari total pendapatan Partai Demokratik
Baru pada masa pemilu.69Saat ini, undang-undang keuangan politik federal
telah melarang semua sumber pendanaan tersebut bagi semua partai di
Kanada.
Acara-acara penggalangan dana (makan siang dan makan malam)

Di Kanada, Australia, dan AS, acara-acara penggalangan dana lewat pesta
makan malam merupakan cara tradisional dalam mendapatkan keuangan
politik. Biasanya, acara-acara semacam ini ‘menyajikan makanan dan anggur
agar para tamu dapat bertemu satu sama lain dalam suasana akrab’.70 Tokohtokoh politik terkemuka biasanya menerima tamu dalam jumlah banyak;
para tamu tersebut membayar sejumlah tiket masuk yang sangat mahal dan
mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan para pengambil kebijakan

65

Tham 2010, h. 27, 28.

66

Ewing 2007, h. 124–5, 128–32.

67

Komisi Pemilu Britania Raya (ECUK) 2010a, h. 22.

68

Ewing 2007, h. 133–8.

69

Stanbury 1991, h. 74, 464, 469.

70

Ibid., h. 276.
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Beberapa dekade belakangan, acara-acara sosial semacam ini didanai
sepenuhnya oleh perusahaan dan korporasi. Mereka mengirim para petinggi
perusahaan untuk bertemu dengan politisi dan saling bertukar pandangan.
Di Australia, salah seorang mantan petinggi negara mengatakan bahwa
partai-partai politik ‘membuka acara pertemuan dengan perdana menteri
dengan meminta donasi sebesar 10.000 AUD (I$7.700) … jumlah ini
biasanya lebih kecil untuk pertemuan dengan menteri-menteri’.72 Sebuah
laporan menyebutkan bahwa para petinggi perusahaan harus membayar
1.400 AUD (I$1.100) untuk bertemu dengan kepala negara bagian.73
Pemasukan dari pejabat publik

Di negara-negara dengan demokrasi yang terbilang maju seperti Eropa Barat,
pemasukan dari pejabat publik (semacam ‘pajak partai’ yang dibayar oleh
para menteri, anggota parlemen, kepala daerah, atau direktur perusahaan
milik negara yag dulu diusung oleh partai) merupakan sumber pendanaan
penting bagi partai politik. Dari enam negara anglofonik, sumber pendanaan
ini paling banyak dikumpulkan di Australia, di mana uang tersebut banyak
membantu organisasi partai tingkat negara bagian, tetapi tidak pada tingkat
federal.74
Di AS, terdapat sebuah praktik yang umum dilakukan bagi pejabat publik
untuk menyisihkan sebagian gaji mereka untuk diberikan kepada partai
tempat mereka berafiliasi (sebuah praktik yang disebut sebagai ‘macing’).
Tetapi tidak terdapat indikasi bahwa macing masih menjadi sumber
pendanaan yang penting bagi partai politik di AS, khususnya bagi cabangcabang partai di negara bagian. Macing dapat dipastikan bukan merupakan
sumber pendanaan penting bagi partai di tingkat federal.
Dana asing

Ada banyak alasan bagi individu atau organisasi asing untuk menggelontorkan
uang mereka kepada partai politik negara lain. Salah satu yang paling
banyak terjadi sejak beberapa tahun belakangan adalah untuk mendukung
pengembangan institusi di negara-negara demokrasi baru. Di sejumlah
negara, dana asing kerap digunakan sebagai kedok untuk menutup-nutupi
dana domestik atau dana ilegal (misalnya dana dari korporasi atau penjualan
obat-obatan terlarang). Tetapi tidak ada laporan mengenai praktik-praktik
semacam itu di enam negara yang dibahas di bab ini.

71 Wilson 2004, h. 12.
72

Cain 2006.

73

The Age 2006.

74 Young dan Th am 2006, h. 43–4.
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publik.71

Meskipun Australia tidak memiliki larangan dalam bentuk apapun terhadap
donasi asing (Selandia Baru dan Britania Raya juga memperbolehkannya
dalam jumlah yang terbatas), sumber pendanaan ini bisa dikatakan tidak
membawa dampak negatif apapun terhadap negara-negara yang dibahas di
sini. Di Britania Raya, Lakshmi Mittal (seorang pengusaha baja asal India)
dan Bearwood Corporate Services (yang masih memiliki hubungan erat
dengan Lord Ashcroft) masing-masing memberikan donasi mereka kepada
Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini sering memicu perdebatan di
media dan membuat pemerintah menerapkan sejumlah pembatasan ketat
terhadap sumber-sumber pendanaan asing.75
Pendanaan publik

Subsidi pemerintah (kadang-kadang disebut juga sebagai ‘dana pemerintah’
atau ‘bantuan negara’ di negara-negara anglofonik) dapat menjadi sumber
pendanaan ekstra (dan kadang juga menjadi sumber pendanaan alternatif);
tergantung situasi masing-masing negara, dana publik dapat membantu
menyeimbangkan arena kompetisi politik. Dana publik dapat diberikan
dalam bentuk tunai atau non-tunai (in-kind). Terlepas dari keduanya,
peraturan dalam menentukan akses dan alokasi dana publik sangat penting
untuk menjamin terjadinya keseimbangan dan keadilan di dalam kompetisi
politik.
Subsidi dana publik dapat didistribusikan dalam sejumlah cara. Pembagian
dalam jumlah yang sama rata merupakan cara yang paling sering digunakan.
Metode lainnya antara lain dengan membiayai (reimburse) berbagai
pengeluaran partai, pemotongan pajak, atau matcing grant (subsidi yang
jumlahnya disesuaikan dengan donasi yang didapat partai dari donatur
privat untuk mendorong insentif).
Dana publik tidak langsung

Di era demokrasi modern, akses partai/kandidat terhadap media eletronik
merupakan aspek untuk menyampaikan pesan kampanye. Ketika
menetapkan akses ini kepada semua peserta pemilu secara merata, orang
Australia menyebutnya sebagai ‘akses minimum’, sementara masyarakat
AS menyebutnya sebagai ‘kesetaraan kesempatan’. Kedua negara tersebut
tidak memberikan jaminan atau subsidi akses media kepada partai maupun
kandidat.
Kanada membedakan perlakuan antara partai-partai besar yang mampu
membayar biaya iklan di media elektronik dengan partai-partai baru dan
kecil yang tidak mampu. Partai-partai baru dan kecil diberikan subsidi iklan
kampanye gratis selama dua menit semua kantor media elektronik. Partai-

75

Lihat Ewing 2007, h. 118, 125–6, 166–7.
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Irlandia, Selandia Baru, dan Britania Raya menyediakan akses media gratis
pada semua partai politik yang memenuhi jumlah minimum kandidat
yang diusung. Di Britania Raya, pemerintah memberikan akses media
gratis bukan saja di kantor media milik pemerintah (BBC), tetapi di semua
kantor media komersial. Alokasi durasi penayangan iklan kampanye dibagi
berdasarkan jumlah suara dan kursi parlemen yang dimenangi pada pemilu
sebelumnya, jumlah kandidat, atau ‘berbagai indikasi lain yang menunjukkan
dukungan publik yang besar’ (misal: hasil survei atau jumlah anggota partai)
(sebagaimana dilakukan juga oleh pemerintah Selandia Baru). Metode alokasi
ini dapat menjamin perlakuan yang adil dan setara antara pihak petahana
dan oposisi, mayoritas dan minoritas, ataupun partai yang telah mapan
atau yang baru dibentuk. Sementara keenam negara tidak ada satupun yang
memberikan subsidi akses media gratis kepada kandidat anggota parlemen,
Irlandia menyediakan subsidi kepada kandidat independen dalam bentuk
‘wajib diliput oleh kantor berita’.76 Pemerintah Britania Raya memberikan
setiap kandidat anggota parlemen subsidi gratis untuk satu kali pelayanan
pengiriman surat kepada semua konstituen dan penggunaan balai pertemuan
untuk melakukan aktivitas kampanye.
Hanya ada dua negara anglofonik yang memberikan subsidi berupa
pemotongan pajak bagi partai atau kandidat. Australia memberikan
pemotongan pajak hingga 1.500 AUD (I$1.200) dan Kanada memberikan
pemotongan hingga 500 CAD (I$440) untuk donasi sebesar 1.155 CAD
(I$1.000) atau lebih. Di Irlandia, Selandia Baru, Britania Raya, dan AS,
pemerintah tidak memberikan subsidi berupa pemotongan pajak dalam
bentuk apapun.77
Dana publik langsung

Semua negara anglofonik yang dibahas di bab ini memberikan subsidi dana
publik kepada partai politik. Tetapi, jumlah dan jenis di masing-masing
negara berbeda-beda. Di Australia, partai menerima dana bantuan pemilu,
dan tidak ada peraturan tentang bagaimana partai harus menggunakan
uang tersebut. Partai-partai di Irlandia menerima dua macam dana publik,
Uang Saku Ketua Partai dan Pendanaan Reguler, tetapi ada larangan bagi
mereka untuk tidak menggunakan dana tersebut untuk aktivitas kampanye.
Pemerintah AS memberikan tiga jenis subsidi yang kesemuanya berkaitan
76 Dalam konteks ini, patut dicatat bahwa ‘para politisi Irlandia tidak dapat membeli jam tayang iklan
di media massa’ (McMenamin 2011, h. 9).
77 Sejumlah regulasi lain, tentu saja, secara tidak langsung dapat memfasilitasi partai politik. Sistem
voting wajib di Australia, misalnya, mengimplikasikan bahwa partai politik tidak perlu mengeluarkan
uang banyak untuk melakukan inisiatif ‘meraup suara’.
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partai lain dialokasikan durasi penayangan iklan berdasarkan kekuatan
masing-masing partai (meski mereka tetap harus membayar biaya penayangan
sesuai tarif yang berlaku).

dengan aktivitas kepemiluan; hanya dana untuk konvensi nominasi partai
yang masih operasional. Selandia Baru memberikan pendanaan reguler
untuk aktivitas-aktivitas parlementer, plus alokasi dana penyiaran iklan
politik yang hanya boleh digunakan saat kampanye. Britania Raya, di mana
untuk ukuran negara-negara Eropa Kontinental memberikan dana publik
yang tergolong rendah, memberikan pendanaan bagi partai oposisi untuk
melakukan kerja parlementer mereka, plus 2 juta GBP (I$3,3 juta) dana
pengembangan kebijakan.78 Keputusan untuk memberikan dana subsidi
khusus untuk partai oposisi merupakan keputusan yang unik, dan ditujukan
untuk menyeimbangkan keuntungan-keuntungan politik yang didapat oleh
partai berkuasa.79
Kanada merupakan negara yang paling ‘murah hati’ dalam memberikan
subsidi. Ada pengembalian (reimbursement) ongkos kampanye yang
dikeluarkan oleh kandidat (50 persen dari batas belanja kampanye yang
ditetapkan) maupun partai politik (60 persen). Ada pula pemberian dana
segar per triwulan kepada lima partai resmi yang terdaftar di pemerintah
(termasuk partai BQ dan Greens).80 Namun, subsidi akan ditiadakan pada 1
April 2015. Rangkuman seluruh jenis subsidi dana publik di negara-negara
anglofonik adalah sebagai berikut:
• Subsidi terkait aktivitas pemilu di empat negara (Australia, Kanada,
Selandia Baru, dan AS);
• Subsidi untuk operasional partai di tiga negara (Kanada, Irlandia,
Selandia Baru); dan
• Subsidi-subsidi yang dialokasikan untuk tujuan-tujuan spesifik:
(1) urusan parlementer, akomodasi perjalanan jauh, dan pencalonan
bagi kandidat oposisi dan dana pengembangan kebijakan (Britania
Raya), dan (2) konvensi kandidat (AS).
Pemberian subsidi dana publik di keenam negara ini ditentukan oleh apakah
partai mendapatkan jumlah suara minimal yang telah ditentukan.81 Partaipartai kecil di Kanada, Irlandia, dan Britania Raya memiliki akses yang lebih
mudah untuk mendapatkan dana publik, tetapi tidak di Australia, AS, dan
Selandia Baru. Besaran distribusi dana publik bisa ditentukan oleh besaran
raihan suara yang didapatkan partai pada pemilu sebelumnya atau dibagi
secara merata kepada semua partai/kandidat yang ada. Irlandia memberikan
78 Partai politik dari Inggris dan Irlandia yang berpartisipasi di dalam aktivitas Partai Tingkat Eropa
juga berhak untuk mendapatkan dana dari Uni Eropa. Lihat http://www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/en/00264f77f5/Grants-to-political-parties-ndfoundations.html
79 Ohman dan Zainulbhai 2009, h. 68. Untuk distribusi saat ini, lihat http://www.electoralcommission.
org.uk/_data/assets/pdf_fi le/0010/153982/Summary-of-Q4-2012-donations-and-loans.pdf
80 Jansen, Thomas dan Young 2012. Lihat juga paragraf 435.01(2) UU Pemilu Kanada hasil amandemen
1 April 2012.
81 Partai politik di Selandia Baru berhak mendapatkan dana iklan kampanye meskipun belum pernah
berpartisipasi di dalam pemilu.
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Untuk membandingkan tingkat subsidi yang diberikan masing-masing
negara, Tabel 8.1. mendaftar rata-rata subsidi tahunan untuk setiap alokasi,
total jumlah subsidi tersebut dalam setahun, dan total jumlah subsidi per
kapita (semuanya dalam I$).82 Oleh karena penyebutan masing-masing jenis
alokasi berbeda-beda di tiap negara, maka jenis alokasi tersebut akan diberi
nama ‘subsidi A, B, C’.
Tabel 8.1. Tingkat subsidi di negara-negara anglofonik
Negara

Subsidi A

Subsidi B

Subsidi C

Total subsidi

Total subsidi
tahunan per
kapita (I$)

Dalam juta I$ per tahun

Australia83

40,7

Tidak ada

Tidak ada

40,7

2,47

Kanada

21,45

29,5

22,41

73,36

2,68

Irlandia

8,5

6,18

Tidak ada

14,68

4,17

Selandia Baru86

11,16

2,27

Tidak ada

13,47

4,13

Britania Raya87

9,86

0,49

2,34

12,69

0,26

AS

1,04

36,57

42,05

79,66

0,33

84
85

88

Sumber: Data dari situs resmi komisi pemilu Australia (Australian Election Commission), Elections
Kanada, Komisi Standar Jabatan Publik Irlandia (the Irish Standards in Public Office Commission,
komisi pemilu Britania Raya (the UK Electoral Commission), dan komisi pemilu AS (the US Federal
Election Commission).

Data di atas menunjukkan bahwa ukuran negara mempengaruhi komparasi
tingkat pemberian subsidi. Dalam konteks per kapita, negara yang paling
banyak memberikan subsidi dana publik kepada partai/kandidat bukanlah
Kanada, tetapi Irlandia dan Selandia Baru.
Porsi dana publik sebagai pendapatan partai dan kandidat politik

Porsi pendanaan paling tinggi antara dana publik versus dana privat di
antara enam negara anglofonik yang dibahas di bab ini ada di Kanada. Dua
penelitian yang dilakukan pada 2006 dan 2008 mengungkapkan bahwa
empat partai besar di negara tersebut memiliki porsi dana publik sebesar
82 Data dari situs resmi Komisi Pemilu Australia (the Australian Electoral Commission), komisi pemilu
Kanada (Elections Canada), Komisi Standar Jabatan Publik Irlandia (the Irish Standards in Public
Office Commission),Komisi Pemilu Britania Raya (the UK Electoral Commission), dan Komisi
Pemilu AS (the US Federal Election Commission).
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subsidi dasar secara merata kepada semua partai dan memberikan subsidisubsidi lainnya berdasarkan jumlah suara yang diraih partai. Berdasarkan
peraturan yang telah dinonaktifkan pasca-pemilu tahun 2012, subsidi yang
diberikan pemerintah AS akan menyesuaikan jumlah donasi-donasi kecil
yang didapatkan oleh para kandidat presiden.

55 persen dan 70 persen dari total pendapatan mereka pada masing-masing
tahun. Perhitungan ini tidak memasukkan berbagai pemotongan pajak yang
diberikan pemerintah sehingga jumlah aktualnya mungkin jauh lebih besar.83
Porsi pendanaan publik juga tergolong tinggi di Irlandia, dan partai politik
di negara ini sangat bergantung pada dana publik (dilaporkan mencapai 70
persen dari total pendapatan partai).84
Data resmi mengenai pendanaan di Selandia Baru bisa ditelusuri hingga
tahun 1996, ketika sekitar 18 persen dari total pemasukan partai politik
dibiayai oleh subsidi iklan yang dapat digunakan partai untuk menayangkan
berbagai iklan kampanye politik.85 Mengingat baru-baru ini pemerintah
Selandia Baru, baru saja mengesahkan pemberian dana bantuan reguler
bagi partai yang duduk di parlemen, porsi pendanaan publik di negara ini
sekarang pasti jauh lebih besar.86
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dana publik langsung yang
diberikan di Australia sangat berkaitan dengan aktivitas pemilu dan kampanye.
Hal ini sangat mempengaruhi tingkat ketergantungan partai/kandidat yang
bersifat situasional, seperti pada tahun 1996 dan 1998 (keduanya merupakan
tahun pemilu), porsi pendanaan publik di dalam keseluruhan pendapatan
partai politik adalah 35 persen, sementara pada tahun 2002-2003 (tahun
non-pemilu) hanya 17 persen (sudah termasuk subsidi pemotongan pajak).87
Pada 2007, proporsi pendanaan publik di dalam keseluruhan pendapatan
partai adalah 25 persen.88
Di Britania Raya, total dari tiga subsidi ‘Dana Short’, ‘Dana Cranborne’,
dan dana pengembangan kebijakan dapat mencapai 28 persen dari total
dana privat yang berhasil dikumpulkan seluruh partai politik pada tahun
2012.89 Sistem pendanaan publik di Britania Raya memiliki struktur yang
agak berbeda dengan negara-negara lain; proporsi subsidi dana publik yang
diterima partai petahana terbesar (Partai Konservatif) terbilang sangat
kecil dan tidak signifikan jika dibandingkan dengan seluruh pendapatan
partai pada tahun 2012, tetapi jumlah yang sama justru sangat bernilai bagi
83 Dikalkulasi dari Coletto 2007, Tabel 1, h. 42 dan Beange 2012, Tabel 7.1, h. 270. Termasuk kredit
pajak, sangat mungkin bahwa partai politik di Kanada mengandalkan sekitar 80 persen pemasukannya
dari dana publik.
84 GRECO 2009, h. 23. Karena terbatasnya jumlah pelaporan di Irlandia, kami tidak memiliki data
cukup untuk membuktikan atau menolak estimasi ini.
85 Vowles 2002, h. 422.
86 Ini merupakan asumsi Edwards (2008, pp. 9–11). Tetapi, sangat mungkin bahwa sang penulis
mengestimasi terlalu tinggi proporsi dana publik.
87

McAllister 2002, h. 393, Young dan Tham 2006, h. 13.

88

Orr 2010a, h. 238, 249.

89 Dikalkulasi dari Komisi Pemilu Britania Raya(UK Electoral Commission) 2012, Tabel 1. Dana
Short diberikan kepada partai politik di Majelis Rendah (the House of Commons), sementara dana
Cranborne diberikan kepada partai di Majelis Tinggi (the House of Lords)—keduanya dinamakan
atas dua pemimpin masing-masing majelis pada saat dana bantuan tersebut disahkan.
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Di AS, dana publik jumlahnya tidak signifikan. Data dari Komisi Pemilu
Federal AS (FEC) menunjukkan bahwa total donasi privat yang didapatkan
oleh para kandidat pemilu presiden, kandidat anggota Kongres, dan Political
Action Committee pada tahun 2012 mencapai sekitar 5,8 miliar USD. Dana
publik hanya disediakan kepada konvensi pencalonan partai-partai besar.
Jumlahnya hanya mencapai 36 juta dolar, atau sekitar 0,6 persen dari seluruh
pendapatan yang terkumpul pada tahun tersebut.91
Implikasi pada kesetaraan gender

Meskipun keenam negara yang dibahas di dalam bab ini merupakan negaranegara dengan demokrasi maju dan mapan, mereka bukanlah suri tauladan
yang baik dalam hal kesetaraan gender di dalam politik. Hanya Selandia
Baru yang benar-benar berhasil mewujudkan target jangka-pendek yang
ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1990 bahwa
setiap negara setidaknya harus memiliki 30 persen anggota perempuan
di parlemen. Tingkat representasi anggota perempuan di Irlandia dan AS
bahkan berada di bawah rata-rata dunia.
Dari enam negara, lima di antaranya tidak memiliki insentif untuk
meningkatkan kesetaraan gender di dalam partisipasi politik sebagai kandidat
pemilu, atau insentif finansial apapun untuk mendorong kesetaraan gender
pada level internal partai politik. Hanya Irlandia yang memiliki regulasi dan
menyatakan bahwa partai politik akan mengalami pengurangan subsidi dana
publik sebesar 50 persen jika tidak memiliki minimal 30 persen kandidat
perempuan dan 30 persen kandidat laki-laki.92
Sayangnya, regulasi tersebut baru saja disahkan dan satu kalipun Irlandia
belum melaksanakan pemilu sejak regulasi tersebut diberlakukan, sehingga
efektivitasnya masih harus diuji nanti.
Lebih jauh, partai-partai politik di Irlandia juga harus menggunakan
dana publik untuk tujuan-tujuan yang spesifik, diantaranya adalah untuk
meningkatkan partisipasi anak-anak muda dan perempuan di dalam politik.93
90

Dikalkulasi dari ibid., tabel 10 dan 11.

91 Data dari Basis Data FEC mengenai Transparansi Dana Kampanye, tersedia pada http://fec.gov/
pindex.shtml
92 Subseksi (4B)(a) dari seksi 17 UU Pemilu 1997 (the Electoral Act of 1997) sebagaimana disisipkan
oleh UU (Amandemen) (Keuangan politik) Pemilu Tahun 2012 No. 42.
93 GRECO 2009, h. 8. Karena tidak ada klarifikasi lebih lanjut, hal ini mungkin merujuk pada
pemisahan operasional antara sayap organisasi perempuan dan kepemudaan, sebagaimana layaknya
partai-partai politik di Eropa dan berbagai belahan dunia yang lain.
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salah satu rekan koalisi Partai Konservatif, yakni Partai Liberal Demokrat.
Sementara itu, partai oposisi terbesar, Partai Buruh, menerima dana publik
sebesar setengah dari total donasi privat yang mereka terima (7.378.958 GBP
[I$12.050.000] dari 12.036.055 GBP [I$19.660.000]).90

Laporan keuangan yang diserahkan oleh tiga partai terbesar menunjukkan
bahwa partai Fianna Fail mengeluarkan uang sebesar 7.500 EUR (I$8.500)
untuk tujuan-tujuan tersebut, tetapi partai Fine Gael mengeluarkan tidak
lebih dari 152 EUR (I$170). Partai Buruh termasuk yang mengeluarkan
dana cukup besar, yakni 61.107 EUR (I$69.000) untuk meningkatkan
partisipasi kandidat perempuan (meskipun sepertiga dana tersebut habis
untuk membayar ‘gaji dan dana pensiun’).94

Pengeluaran oleh partai politik dan kandidat
Proses pemilihan pejabat publik di demokrasi modern menuntut partai-partai
politik dan/atau kandidat mereka untuk melakukan aktivitas kampanye.
Terkadang, proses pemilihan kandidat (seperti di Amerika Utara) dan ketua
partai (seperti di Kanada) yang dilakukan oleh partai politik bisa menjadi
sangat mahal. Biaya untuk menjalankan organisasi partai, baik pada level pusat
maupun cabang, juga tidak bisa diabaikan begitu saja, karena menjalankan
organisasi politik dengan menempatkan agen-agen secara purna-waktu di
level pusat dan akar-rumput telah menjadi beban finansial yang sangat berat
di banyak negara. Tetapi, di mata masyarakat awam, aktivitas partai politik
praktis hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan kampanye. Secara umum,
tingkat dan kecenderungan pengeluaran di kalangan partai telah menjadi isu
milik publik, sehingga banyak negara akhirnya mulai menerapkan regulasi
pembatasan pengeluaran.
Pembatasan pengeluaran

Australia tidak memiliki regulasi pembatasan pengeluaran bagi partai
maupun kandidat. Dalam konteks perundang-undangan, AS juga tidak
memiliki pembatasan semacam itu. Setelah kasus Buckley vs Valeo pada
1976, ada semacam pembatasan pengeluaran yang tidak mengikat (voluntary
limit) yang berlaku bagi semua kandidat yang mendaftarkan diri untuk
mendapatkan subsidi dana publik. Namun, tidak ada kandidat presiden
yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana publik sejak tahun 2008,
sehingga peraturan tersebut dianggap tidak lagi memiliki efek praktis.
Irlandia menerapkan pembatasan pengeluaran hanya kepada kandidat.
Jumlah pembatasan per kandidat tergantung dari besaran konstituen. Tidak
ada pembatasan pengeluaran kampanye tambahan bagi partai politik. Tiga
negara lain menerapkan pembatasan pengeluaran kampanye baik kepada
kandidat maupun kepada partai.95 Di Kanada dan Irlandia96 jumlah nominal
pembatasan secara otomatis disesuaikan dengan tingkat inflasi. Oleh karena
besaran negara dan konstituensi tiap-tiap negara berbeda-beda, tingkat
94

Lihat http://www.sipo.gov.ie/en/Reports/AnnualDisclosure

95 Untuk detail, lihat Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik, nos 31 hingga 34.
96

McMenamin 2011, h. 10.
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Tabel 8.2. Pembatasan pengeluaran untuk partai dan kandidat
(dalam I$)97
Partai
(batas maksimum)
AS
Australia
Irlandia
Kanada
Selandia Baru
Britania Raya

Kandidat
(rata-rata)

Partai
(rata-rata per pemilih
terdaftar)
Tidak ada pembatasan Tidak ada pembatasan Tidak ada pembatasan
Tidak ada pembatasan Tidak ada pembatasan Tidak ada pembatasan
Tidak ada pembatasan 39.000
Tidak ada pembatasan
15.000.000
66.400
0,62
1.930.000
17.000
0,63
31.850.000
18.540
0,70

Kandidat
(rata-rata per pemilih
terdaftar)
Tidak ada pembatasan
Tidak ada pembatasan
0,53
0,84
0,39
0,26

Data di atas tidak memasukkan unsur pengecualian bahwa pembatasan
pengeluaran di Selandia Baru tidak berlaku untuk sejumlah biaya aktivitas
kepemiluan (seperti: survei, akomodasi perjalanan, honor konsultan, dan lain
sebagainya).98 Meskipun pembatasan pengeluaran untuk partai di Kanada,
Selandia Baru, dan Britania Raya hampir sama, namun tingkat pembatasan
untuk kandidat berbeda cukup jauh, di mana Britania Raya paling rendah
dan Kanada paling tinggi. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh tingkat kepadatan
penduduk yang lebih tinggi di Britania Raya daripada di Kanada (secara ratarata, termasuk dalam konteks ukuran konstituen di daerah).
Pengeluaran senyatanya

Secara tradisional, kultur politik di Amerika Utara sangat berorientasi pada
aktivitas kampanye, dan hal ini berlaku juga di Australia, Selandia Baru,
Irlandia, dan Britania Raya. Konsekuensinya, partai politik lebih banyak
aktif secara publik pada periode kampanye, bahkan istilah keuangan politik
kerap dipertukarkan secara bebas dengan istilah pendanaan kampanye –
yakni uang yang digunakan untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah
pemilu. Apakah ini berarti bahwa sebagian besar uang yang dibelanjakan
oleh partai politik habis untuk membiayai kegiatan-kegiatan kampanye saja?
Tipe-tipe pengeluaran

Di dalam sistem pemerintahan presidensial AS, partai politik praktis hanya
sebuah mesin kampanye, sementara di lima negara lain – terutama karena
sistem parlementer yang digunakan – partai politik memiliki peran yang lebih
signifikan, misalnya menentukan arah kebijakan yang akan diambil partai.
Kampanye politik di AS secara dominan dikelola oleh para kandidat dan
97

Dikalkulasi berdasarkan Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik.

98

Geddis 2007, h. 7; Geddis 2010, h. 6.
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pembatasan pengeluaran di negara-negara ini harus dilihat melalui sebuah
tabel komparasi (lihat Tabel 8.2.).

komite mereka yang sangat bergantung pada penayangan iklan kampanye
di media komersial untuk menjangkau simpati publik. Pada pemilu presiden
tahun 2012, diperkirakan lebih dari 55 persen total belanja kampanye
dihabiskan untuk iklan di media.99 Di Australia, produksi dan penayangan
iklan di media komersial juga menjadi aspek kampanye yang paling banyak
memakan biaya politik.
Di empat negara yang lain, biaya iklan di media tergolong rendah karena
disubsidi melalui dana publik (di Britania Raya, TV dan radio komersial
dilarang menayangkan iklan politik dari partai maupun kandidat). Jenis
media yang digunakan untuk iklan politik juga mengalami perubahan:
koran dan radio telah kehilangan signifikansi, TV mengalami stagnasi, dan
Internet mulai populer.100
Di keenam negara, partai-partai politik menjalankan organisasi partai pusat
pada level federal/nasional secara permanen. Pembedaan antara pengeluaran
reguler partai dengan pengeluaran khusus periode kampanye juga tidak
selalu sama dengan persepsi publik. Hanya di AS pengeluaran saat kampanye
mendominasi total belanja dalam satu periode; sedangkan di Australia juga
pengeluaran kampanye sangat tinggi meski tidak melebihi pengeluaran
reguler. Di Britania Raya, pengeluaran rutin partai jauh melebihi pengeluaran
khusus untuk periode kampanye. Di Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru,
kebutuhan organisasi partai politik semakin meningkat dan mereka mulai
mengubah proporsi pendanaan mereka sesuai dengan kondisi tersebut.101
Biaya untuk menjalankan struktur kelembagaan partai politik telah menjadi
beban yang sangat berat bagi partai sehingga tidak bisa lagi hanya dibiayai
dari dana sisa kampanye semata, dan partai-partai di tiga negara ini sekarang
mulai menerima dana publik untuk membiayai aktivitas operasional mereka.
Di Kanada dan Irlandia, gaji, upah, dan tunjangan menyumbang sekitar
sepertiga dari total pengeluaran partai dalam setahun; di Britania Raya
proporsinya mencapai setengah hingga dua pertiga.102 Partai politik juga
banyak menghabiskan biaya untuk sewa kantor, listrik/air/gas, alat elektronik,
berbagai alat tulis dan perlengkapan kantor, serta biaya komunikasi (suratmenyurat, telepon, dsb.). Meskipun masa kerja staf hanya bersifat sementara di
AS (dan jumlahnya semakin menurun di Britania Raya), partai-partai politik
di negara-negara anglofonik memiliki kecenderungan untuk meningkatkan
jumlah tenaga kerja mereka di kepengurusan pusat.103 Dibandingkan dengan
hal-hal yang telah disebut di atas, biaya yang dibayar partai untuk melakukan
99 OpenSecrets 2012b. Patut dicatat bahwa hampir setengah dari belanja media dihabiskan untuk
membayar konsultan media.
100

Nassmacher 2009, h. 76.

101

Ibid., h. 77–8, 80–2.

102

Ibid., h. 62–3.

103

Misal: Webb, Farrell dan Holliday 2002, h. 27.

306 International IDEA

Tingkat pengeluaran

Merasa terkejut dengan besarnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk
aktivitas politik (beberapa tahun belakangan bahkan mencapai angka miliar
USD), para pengamat politik di AS merasa bahwa tingkat pengeluaran
di negaranya telah meningkat terlampau cepat.104 Tetapi jika kita
mempertimbangkan juga kenaikan aspek-aspek lain seperti jumlah populasi
yang telah cukup umur untuk memilih, indeks harga konsumen, dan ratarata pendapatan masyarakat selama 60 tahun terakhir, maka sebetulnya
peningkatan jumlah pengeluaran di AS masih tergolong wajar.105
Pada pemilu presiden tahun 1972, 1980, 1988, dan 1992 (PDB disesuaikan)106
total pengeluaran per kapita untuk semua kandidat tingkat federal (presiden
dan anggota Senat) adalah 3,23 – 3,28 USD.107 Tabel 8.3. menunjukkan secara
spesifik pengeluaran untuk empat pemilu presiden terakhir. Tabel tersebut
menunjukkan bahwa total pengeluaran per kapita (PDB disesuaikan) naik
hampir sepertiga dari tahun 2000 hingga 2012. Tetapi, total pengeluaran di
keempat pemilu ini, dengan mempertimbangkan perubahan jumlah populasi
dan PDB, tidak lebih tinggi di tahun 2012 dibandingkan di tahun 1972.
Tabel 8.3. Belanja kampanye pada pemilu federal AS sejak tahun 2000
Tahun

Total belanja
seluruh kandidat
di tingkat federal

Total populasi
pemilih

Nominal
pengeluaran per
kapita (USD/I$)

Total pengeluaran
dengan PDBdisesuaikan (USD/
I$)

2000

3,812 miliar

214,0 juta

17,81

2,64

2004

4,273 miliar

222,0 juta

19,25

2,81

2008

4,869 miliar

213,4 juta

22,82

3,33

2012

5,765 miliar

240,9 juta

23,93

3,49

Sumber: Komisi Pemilu Federal AS (FEC)

104 Bloom 1956, h. 170; Crotty 1977, h. 103–5; Sorauf 1988, h. 29; Alexander dan Corrado 1995, h.
178; Katz 1996, h. 129, 132; Alexander 1999, h. 15; Scarrow 2007, h. 206.
105 
Misalnya, pada 12 Januari 2013 Th e Economist melaporkan bahwa jumlah PDB per kapita
meningkat dari 10.000 USDmenjadi 30.000 USD selama periode tersebut.
106

1980 = 100.

107 Data diambil dari Nassmacher 2009, h. 188. Tren yang lebih mencolok untuk tahun 1912 hingga
2000 dapat dilihat di ibid., h. 185. Lihat juga Kulick dan Nassmacher 2012, h. 17–39.
Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu 307

Negara-Negara Demokrasi Maju Berbahasa Inggris (Anglofonik)

riset (polling, survei, dan focus group) dan menyewa jasa ahli (pengacara,
auditor, dan konsultan) tergolong rendah. Tetapi dengan semakin maju dan
kompleksnya regulasi serta tekonologi kampanye, dapat dipastikan bahwa
biaya untuk kedua hal tersebut akan semakin naik di kemudian hari.

Pada tahun 1972, partai-partai di Kanada menghabiskan sekitar 1,01 CAD
(I$0,90) per kapita; salah seorang ahli keuangan politik terkemuka di Kanada
pada saat itu mengatakan bahwa ini ‘mungkin akan menjadi pemilu paling
mahal di dalam sejarah’.108 Tetapi, pada tahun 1984, partai-partai yang sama
menghabiskan sekitar 2,36 CAD (I$2,09) per kapita.109 Partai-partai yang
sama plus dua partai (Partai Reformasi dan BQ) menghabiskan sekitar 1,84
CAD (I$1,63) pada 1993 dan 1,71 CAD (I$1,52) pada 1997.
Tiga partai besar di Britania Raya menghabiskan 0,34 GBP (I$0,56) per
kapita pada 1974 (tahun di mana terjadi dua kali pemilu), dan jumlah yang
sama untuk tahun 1983 dan 1992 (di mana hanya terjadi satu kali pemilu).
Tetapi, pada pemilu tahun 1997, total belanja per kapita naik menjadi 0,44
GBP (I$0,72).110 Perkembangan menarik terjadi di pemilu-pemilu beberapa
tahun terakhir. Dari sisi nominal, total pengeluaran naik dari sekitar 25 juta
GBP (I$41 juta) pada 2001 hingga lebih dari 40 juta GBP (I$65 juta) pada
tahun 2005, tetapi kemudian turun hingga sekitar 30 juta GBP (I$49 juta)
pada tahun 2010.111
Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari data-data di atas? Bahwa mungkin
memang ada kecenderungan partai dan kandidat politik untuk mengeluarkan
uang mereka secara gila-gilaan. Tetapi, analisis empiris justru menunjukkan
dua hal: tidak ada tren kenaikan pengeluaran yang bersifat linear, dan
setiap kenaikan pengeluaran akan tidak tampak berbahaya jika kita ikut
mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi.
Juga patut dipertimbangkan apakah tingkat pengeluaran akan setinggi sekarang
jika partai dan kandidat politik tidak mendapatkan pendanaan mereka dengan
mudah. Jadi, ada kemungkinan persoalan pendapatan partai politik terletak
pada sumber-sumber pemasukan partai daripada pengeluaran mereka yang
kerap menjadi perhatian publik. Untuk menghentikan pengeluaran ‘gila-gilaan’
yang dilakukan partai dan kandidat politik, para pengusung reformasi keuangan
politik mungkin harus fokus untuk mengendalikan aliran dana yang masuk ke
kantong para aktor politik.
Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa Irlandia dan Kanada
hanya sedikit lebih tinggi dari AS dalam soal pengeluaran, sementara
Australia dan Britania Raya tergolong yang paling rendah.112 Tetapi, keenam
negara anglofonik yang dibahas di dalam bab ini masih berada di urutan

108

Paltiel 1974, h. 342.

109 Sebagai salah seorang pengamat politik Kanada yang aktif pada saat itu, penulis agaknya melewatkan
hingar-bingar tersebut.
110

Nassmacher 2009, h. 188.

111 
Lihat http://www.electoralcommission.org.uk/party-fi nance/party-fi nance-analysis/campaignexpenditure/uk-parliamentary-general-election-campaign-expenditure
112 Tidak ada data komparasi yang tersedia untuk Selandia Baru. Tanpa memberikan data, Geddis
(2007, h. 4) menyebut bahwa ‘pemilu Selandia Baru relatif rendah biaya’.
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Penegakan peraturan keuangan politik
Semua sistem regulasi yang diterapkan di enam negara anglofonik yang
dibahas di sini mewajibkan transparansi keuangan dari partai dan kandidat
(menyerahkan laporan keuangan dan detail mengenai donatur-donatur
tertentu). Mereka juga menerapkan sejumlah pelarangan dan pembatasan
donasi, serta menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan
tersebut. Wewenang untuk menegakan regulasi-peraturan keuangan politik
biasanya diserahkan kepada lembaga pengawas dan berbagai institusi publik
lain.
Lembaga pengawas

Tiga dari enam negara yang diteliti, lembaga yang bertugas mengelola pemilu
juga diberi kewenangan untuk mengumpulkan dan memeriksa laporan
keuangan: Komisi Pemilu Australia (AEC), Lembaga Tinggi Pemilu di
Kanada (Elections Canada), dan Komisi Pemilu di Selandia Baru (ECNZ).
Sedangkan di tiga negara yang lain terdapat lembaga khusus yang menangani
pengawasan keuangan partai (dan kandidat), tetapi mereka tidak memiliki
wewenang untuk mengorganisir pelaksanaan pemilu: Komisi Standar Jabatan
Publik di Irlandia, Komisi Pemilu di Britania Raya, dan FEC di AS.114
Lembaga-lembaga yang bertugas mengumpulkan laporan keuangan partai/
kandidat biasanya tidak memiliki wewenang yang luas untuk melakukan
investigasi secara mendalam dan menjatuhkan sanksi (meskipun mandat dari
ECUK telah diperluas sejak 2009). Di semua negara yang dibahas di sini,
lembaga-lembaga pengawasnya dapat melakukan inspeksi, kajian, investigasi,
mengajukan pertanyaan, meminta informasi lebih detail, penjelasan, dan
dokumentasi. Beberapa lembaga bahkan dapat memberikan opini dan
rekomendasi terhadap peraturan-peraturan tertentu. Tetapi, ketika lembaga
pengawas menduga terjadi tindak pelanggaran, kasus beserta bukti-bukti
pendukungnya harus diserahkan kepada polisi atau lembaga kejaksaan. Hal
inilah yang dilakukan di Kanada dan AS, misalnya, di mana para komisioner
Elections Canada dan FEC memiliki yurisdiksi eksklusif di atas lembaga
penegak regulasi sipil, serta di Irlandia dan Britania Raya, di mana wewenang
pengawasan dan auditing dijelaskan dengan detail.
Terkait pemberian wewenang untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan
113

Nassmacher 2009, h. 115, 118.

114 Untuk laporan konstituensi kandidat di Britania Raya, petugas yang berwenang merupakan pejabat
lama.
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bawah dibandingkan dengan 18 negara yang diteliti dalam buku ini, dan
keenamnya sudah pasti jauh di bawah negara-negara seperti Prancis, Jerman,
Swedia, Jepang, Meksiko, dan Israel dalam hal tingkat pengeluaran.113

sanksi kepada lembaga pengawas, maka urutan negara dengan efektivitas
mekanisme pengawasan dari yang paling tinggi adalah Kanada, diikuti
oleh AS, Australia, Britania Raya berada di tengah-tengah, Irlandia, dan
Selandia Baru di posisi paling bawah. Pasca pemilu tahun 2005 di Selandia
Baru, ECNZ melaporkan 17 potensi pelanggaran regulasi kepada polisi,
namun tidak ada satupun laporan tersebut yang ditindaklanjuti.115 Di sisi
lain, Elections Canada dinilai sangat berkuasa dan merupakan ‘raksasa’ jika
dibandingkan dengan partai-partai politik yang diawasi. Hal ini membuat
banyak pihak mengajukan pertanyaan klasik terkait kewenangan Elections
Canada: ‘lalu siapa yang mengawasi sang pengawas?’.116
Keharusan pelaporan

Ide dasar mengenai transparansi finansial sebetulnya sangat sederhana: partai
dan kandidat politik menyerahkan laporan keuangan mereka secara reguler
kepada pihak yang berwajib, dan akses publik terhadap laporan tersebut
memberikan informasi kepada pemilih tentang pendanaan kompetisi politik.
Pada praktiknya, peraturan mengenai hal tersebut agak berbeda-beda di
tiap negara. Sebuah kajian terhadap peraturan keuangan politik tidak
dapat dengan mudah mengidentifikasi kelompok atau individu mana yang
wajib menyerahkan laporan keuangan mereka, sehingga tantangan untuk
melakukan pengawasan menjadi semakin berat.
Perundang-undangan di Irlandia secara langsung menyebut partai dan
kandidat politik sebagai subjek regulasi laporan keuangan politik. UndangUndang Pemilu di Kanada menyebut partai (yang terdaftar resmi), kelompok
konstituen, kandidat anggota parlemen, peserta nominasi, dan kandidat
ketua (partai). Di Australia, partai (baik pada level federal dan negara bagian),
organisasi politik, dan donatur wajib menyerahkan laporan keuangan
mereka. Tetapi, ‘istilah organisasi politik dianggap kurang luas mencakup
segala aktivitas dan kelompok yang secara aktif membiayai partai politik’.117
Sebagai tambahan, semua pihak-ketiga yang mengeluarkan biaya politik juga
harus menyerahkan laporan finansial mereka kepada pihak yang berwajib di
Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Britania Raya. Di AS, meski pihakketiga harus mendaftarkan diri sebagai PAC, sekarang terdapat berbagai
jenis PAC yang masing-masingnya memiliki peraturan laporan keuangannya
sendiri-sendiri dan diawasi oleh lembaga pengawas yang berbeda-beda pula.118
115

Geddis 2007, h. 8.

116

Beange 2012, h. 225.

117

McMenamin 2008, h. 8.

118 PAC adalah komite yang dibentuk untuk menggalang dana untuk kemenangan atau kekalahan suatu
kandidat. PAC memiliki rentang sejarah hingga tahun 1940, tetapi kerangka regulasi yang mengatur
kerja mereka baru disahkan melalui UU Kampanye Pemilu Federal tahun 1974 (the Federal Election
Campaign Act of 1974). Sedangkan ‘SuperPAC’ (secara teknis merupakan komite politik khusus
pengeluaran politik) tidak diperbolehkan melakukan kontribusi politik kepada kanididat dan partai
politik, tetapi mereka boleh melakukan pengeluaran dalam jumlah yang tidak terbatas selama
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Keharusan keterbukaan

Regulasi yang menjamin keterbukaan informasi terkait donasi politik dapat
mencegah terjadinya transaksi ilegal antara pihak-pihak yang memiliki
kepentingan ekonomi dengan politisi.121 Keenam negara yang dibahas di bab
ini semuanya mewajibkan partai/kandidat untuk membuka informasi terkait
donasi politik yang mereka terima kepada lembaga pengawas secara rutin,
biasanya setelah pemilu atau (pada beberapa kasus) dalam jangka waktu
tertentu setelah transaksi diberlakukan.
Tetapi keenam negara tersebut juga menetapkan batasan jumlah donasi yang
wajib dilaporkan untuk menjaga identitas dan privasi donatur-donatur kecil
sekaligus untuk mengurangi beban administrasi yang timbul. Tiga negara
(Irlandia, Selandia Baru, dan Britania Raya) menetapkan batasan donasi yang
rendah bagi kandidat, sedangkan untuk partai batasannya tergolong tinggi.
Australia, Kanada, dan AS tidak membedakan batasan donasi wajib lapor
untuk partai dan kandidat. Batasan donasi wajib lapor paling tinggi (dan
oleh sebab itu tingkat transparansinya paling rendah) adalah Selandia Baru
(15.000 NZD, I$10.000), Australia (11.900 AUD, I$9.200), dan Britania
Raya (5.000 GBP, I$8.200). Batasan paling rendah terdapat di Kanada (200
CAD, I$180) dan AS (200 USD). Jumlah donasi minimal yang wajib lapor
di Irlandia – yakni 5.079 EUR (I$5.800) – berada di tengah-tengah, tetapi
tetap jauh lebih tinggi daripada di Amerika Utara.
Selama undang-undang di Australia memperbolehkan partai politik memiliki
organisasi ekternal khusus untuk mengumpulkan donasi, regulasi keterbukaan
aktivitas yang dilakukan bersifat independen dari aktivitas kampanye-kampanye politik tertentu.
119 Laporan GRECO mengenai Irlandia (2009, pp. 23–4, 27–8) mengindikasikan bahwa laporan
keuangan yang terkonsolidasikan terkait pemasukan, pengeluaran, aset, dan hutang oleh partai dan
cabang-cabang mereka di daerah sangat disarankan.
120 
Lihat http://www.aec.gov.au/, http://www.elections.ca, http://www.sipo.gov.ie,
elections.org.nz, http://www.electoralcommission.org.uk, http://www.fec.gov
121

http://www.

McMenamin 2011, h. 9.
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Di keenam negara, partai dan kandidat politik wajib menyerahkan laporan
keuangan. Di Australia tidak memiliki format pelaporan yang spesifik,
sementara di AS pada periode pemilu, partai dan kandidat wajib menyerahkan
laporan bulanan. Laporan tahunan partai politik di Irlandia dan Selandia Baru
tidak mewajibkan pelaporan pengeluaran, hanya pemasukan; oleh sebab itu
detail-detail pengeluaran yang dilakukan partai/kandidat tidak bisa diperiksa
oleh masyarakat. Hanya undang-undang di Inggris yang secara eksplisit
mewajibkan pelaporan terkait uang pinjaman yang diterima oleh partai
atau kandidat, sementara kelima negara lainnya tidak ada yang mewajibkan
keduanya untuk melampirkan neraca aset dan hutang.119 Laporan keuangan
yang diterima lembaga pengawas di keenam negara tersebut semuanya tersedia
secara permanen di situs resmi masing-masing lembaga.120

donasi tidak akan pernah efektif.122 Penetapan waktu juga menjadi persoalan.
Partai politik menyerahkan informasi terkait donasi hanya setahun sekali,
kemudian laporan tersebut akan dipublikasi tujuh bulan setelah berakhirnya
kalender finansial; sementara kandidat dan pihak-ketiga melaporkan hanya
setelah selesainya pemilu.123 Tingkat transparansi juga tergolong rendah di
Irlandia, terutama karena informasi mengenai jumlah donasi dan donatur
tidak benar-benar menjelaskan tingkat pemasukan partai.124 Di Selandia
Baru, identitas donor bisa ditutup-tutupi dengan berbagai cara (di antaranya
dengan membentuk organisasi penyalur donasi). Lebih jauh, jumlah donasi
anonim di negara ini meningkat tiga kali lipat antara tahun 1996 dan
2002.125 Di AS, karena sering terjadi praktik bundling, donasi korporasi,
dan keberadaan SuperPAC, maka
sangat sulit untuk mendapatkan
Semua enam negara anglofonik
informasi mengenai identitas
memiliki ambang batas pelaporan
donatur dan dampak donasi
untuk
melindungi
kerahasiaan
yang diberikan kecuali dengan
pendonor kecil dan mengurangi beban
bantuan media dan kelompok
administratif dalam pelaporan.
masyarakat sipil. Di antara semua
negara anglofonik, hanya Kanada
yang mekanisme pengungkapan
donasinya benar-benar efektif dan terper
caya, sementara Britania Raya
semakin mendekati ideal tersebut.
Pengawasan dan penegakan

Di situs resminya, AEC, ECUK, dan FEC menyediakan informasi detail
mengenai kasus-kasus yang berhasil diinvestigasi, sementara lembaga
pengawas di Kanada tidak menyediakan informasi apapun mengenai hal
tersebut. Komisi Standar Jabatan Publik di Irlandia mengungkapkan bahwa
investigasi yang mereka laporkan banyak berkaitan dengan peristiwa pada
level kota dan daerah, tidak ada investigasi kasus pada level nasional yang
dipublikasi pada situs resmi Komisi.126 Komisi Pemilu Selandia Baru tidak
melakukan investigasi – mereka selalu menyerahkan kasus kepada pihak
kepolisian dan hanya mempublikasi kasus-kasus yang sampai ke pengadilan.
Di keenam negara, penjatuhan sanksi dan denda atas kasus-kasus finansial
yang besar diambil oleh lembaga pengadilan, di mana berarti setiap kasus
122

Tham 2010, h. 27.

123

Orr 2010b, h. 245.

124 Berdasarkan laporan GRECO than 2009, ‘… berdasarkan data yang dikumpulkan Komisi Standar
Jabatan Publik di dalam laporan tahun 2008, dari 10.100.000 EUR (I$11.440.000) yang dihabiskan
partai dan kandidat pada pemilu tahun 2007, hanya 1.300.000 EUR (I$1.470.000) yang dilaporkan
secara resmi (sehingga tidak ada informasi apapun terkait 8.800.000 EUR [I$9.960.000] sisanya’.
GRECO 2009, h. 22.
125 Wilson 2004, h. 4, 19–20; Geddis 2007, h. 5.
126

Lihat http://www.sipo.gov.ie/en/Reports/AnnualDisclosure
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Upaya penegakan regulasi di Australia dan Selandia Baru tidak benar-benar
efektif mengendalikan aliran keuangan politik karena banyaknya celah
hukum di dalam sistem perundang-undangan. Pada tahun 2005 di Selandia
Baru, dua partai terbesar dengan gampang melanggar regulasi pembatasan
pengeluaran tanpa mendapatkan sanksi sama sekali.128 AS mengalami
kesulitan menegakan regulasi pendanaan yang bertentangan dengan prinsip
‘kebebasan berekspresi’. Di Irlandia, lembaga pengawas terang-terangan
membiarkan donatur-donatur kelas kakap beraktivitas dengan bebas.129
Ini berarti hanya lembaga pengawas Kanada dan Britania Raya yang masih
memiliki potensi besar untuk menghasilkan dampak nyata pada keuangan
politik. ECUK baru saja membuat pernyataan menyanggupi tanggung
jawab tersebut meskipun sampai saat ini masih mencari model panutan yang
cocok, sementara Kanada terus mengembangkan (bahkan mungkin telah
melampaui batas wajar) wewenang lembaga pengawas mereka.130
Meskipun pada level permukaan undang-undang di negara-negara anglofonik
memiliki penerapan ‘sanksi yang luas dan fleksibel’,131 pada kenyataannya
sanksi-sanksi tersebut tidak selalu proporsional dan efektif. Pada beberapa
kasus, denda yang dijatuhkan terlampau kecil (1.000 AUD [I$760] untuk
sejumlah pelanggaran di Australia) dan kadang terlalu tinggi (hingga 100.000
NZD [I$69.000] di Selandia Baru). Meskipun semua negara anglofonik
yang dibahas di dalam bab ini menyediakan subsidi dana publik kepada
partai dan kandidat, tidak satupun dari mereka yang berupaya menjadikan
pemberhentian subsidi sebagai sanksi yang dapat diterapkan oleh lembaga
pengawas.132 Oleh sebab itu nyaris tidak ada ancaman yang dapat diberikan
kepada aktor-aktor politik untuk patuh terhadap regulasi.
Contoh yang ditemukan di dua negara justru menunjukkan bahwa lembaga
127

Feasby 2010, h. 20.

128

Geddis 2007, h. 3, 7; Geddis 2010, h. 3.

129 
Tanpa memberikan bukti lebih kuat mengenai pandangan-pandangannya, laporan GRECO
mengenai Irlandia (2009, h. 25) memberikan evaluasi positif kepada ‘peran yang diambil Komisi
Standar Jabatan Publik untuk meningkatkan transparansi keuangan partai’ di negara tersebut.
130

Beange 2012, h. 192.

131

GRECO 2009, h. 26.

132 Untuk Australia, hal ini sudah pernah diusulkan oleh Young dan Tham 2006, h. xi (R. 16). Di
Britania Raya, hal ini akan berkontribusi terhadap rekomendasi GRECO (2008, h. 27, 28) untuk
menerapkan ‘sanksi yang lebih fleksibel’.
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harus dibawa oleh lembaga kejaksaan agar dapat disidangkan. Perundangundangan di AS menyaratkan bahwa setiap terdakwa harus melakukan
kesalahannya secara “sadar dan berniat” untuk dapat diproses, dan para
penuntut harus dapat membuktikan kedua aspek tersebut di pengadilan.
Upaya penegakan regulasi di Kanada dilaporkan semakin meningkat setelah
diberlakukannya amandemen terhadap undang-undang pada tahun 2003
dan 2006.127

pengawas menangani pelanggaran
regulasi dengan cara-cara lain.
Di samping denda finansial,
ECUK
menerbitkan
surat
peringatan untuk meningkatkan
kepatuhan aktor politik terhadap
regulasi. Komisi ini juga kerap
mengupayakan
penghentian
penegakan regulasi kepada pelanggar.133 Di AS, prosedur ini disebut sebagai
‘perjanjian perdamaian’. Di dalam konteks ECUK yang masih berusia muda,
prosedur ini mungkin efektif untuk meningkatkan kepatuhan aktor-aktor
politik terhadap regulasi. Di AS, bahkan kepatuhan yang paripurna terhadap
peraturan-peraturan yang berjumlah sedikit tidak akan mempengaruhi
dampak-dampak negatif yang dapat dihasilkan uang terhadap proses politik.
Walaupun dalam sekilas terlihat
bahwa peraturan undang-undang yang
ada di negara anglofonik menyediakan
rantang sanksi yang luas dan fleksibel,
tetapi sanksi-sanksi tersebut tidak
selalu proporsional dan efektif.

Peran masyarakat sipil dan media
Semua peraturan keuangan politik selalu berada di dalam kerangka
interaksi antara media, legislator, dan lembaga pengadilan. Laporan media
atas berbagai skandal yang melibatkan uang dalam politik dan tuntutan
tindakan legislatif untuk mengakhiri penyalahgunaan seperti itu (misalnya
penggantian biaya bagi anggota parlemen Inggris). Para legislator akan
merespon, terkadang sambil enggan, dengan menerbitkan undang-undang
yang bersifat simbolis. Semakin keras regulasi baru yang dihasilkan, semakin
besar pula kemungkinan regulasi tersebut akan diuji di pengadilan. Semakin
lembek regulasi baru, maka potensi terjadi skandal keuangan di masa depan
juga akan semakin besar. Bagaimanapun juga, regulasi yang dihasilkan
akan harus mendapat persetujuan pengadilan di satu sisi, dan harus dapat
menangkal skandal keuangan di sisi yang lain. Perbaikan situasi baru
akan terjadi jika (1) para politisi mengubah perilaku mereka dan (2) terjadi
penegakan yang ketat atas regulasi yang ada. Bendahara partai, pejabat
publik, dan donatur-donatur besar pada umumnya tidak akan berubah hanya
melalui tuntutan moral. Justru mereka cenderung berperilaku sebagaimana
layaknya masyarakat yang hidup di negara hukum, dan di mana ada celah
yang dapat dieksploitasi, besar kemungkinan mereka akan menggunakannya.
Tuntutan perubahan substansial terhadap peraturan keuangan politik
biasanya datang dari masyarakat sipil, aktivis, dan media. Upaya melawan
133 Surat peringatan yang disampaikan biasanya juga berisi rekomendasi dan usulan tindakan yang
mesti dilakukan pelanggar agar pelanggaran tidak berlanjut atau terjadi kembali. Surat tersebut
menjelaskan tindakan yang mesti diambil agar situasi kembali seperti pada saat pelanggaran
belum terjadi. Sedangkan surat penghentian mewajibkan si penerima untuk tidak memulai (atau
menghentikan) berbagai aktivitas yang dapat merusak kredibilitas UU Partai Politik, Pemilu, dan
Referendum (PPERA) di mata publik. Untuk lebih detail lihat UK Electoral Commission 2010b.
Pengeluaran pada saat pemilu juga dapat menjadi subjek persoalan di pengadilan. Lihat Ellis 2010,
h. 124ff .
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Kesimpulan
Kesamaan karakteristik

Meskipun negara-negara anglofonik yang dibahas di dalam bab ini memiliki
sistem regulasi yang berbeda-beda, ada beberapa kesamaan yang dapat
diidentifikasi. Pertama, keenam negara memiliki lembaga independen yang
bertanggungjawab untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, mengkaji,
memverifikasi, dan mempublikasi semua laporan finansial yang diserahkan
oleh para peserta pemilu dan kampanye. Di tiga negara, lembaga ini juga
merupakan lembaga penyelenggara pemilu (electoral management body EMB),
sementara di tiga negara yang lain membentuk lembaga khusus di luar
EMB. Kedua, masing-masing negara memiliki banyak unit pelaporan yang
diharapkan mempublikasikan dana yang dikumpulkan dan/atau dikeluarkan
dalam rangka mempengaruhi hasil pemilu. Di lima dari enam negara,
regulasi yang mewajibkan penyerahan laporan finansial berlaku bagi partai,
kandidat, dan berbagai pihak lain yang terlibat di dalam pemilu. Hanya
satu negara (Irlandia) yang khusus memberlakukan regulasi tersebut hanya
kepada partai dan kandidat. Ketiga, setiap produk perundang-undangan
bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan politik di dalam
proses kampanye atau berbagai aktivitas lain. Tetapi, masing-masing negara
memiliki jumlah batasan yang berbeda terkait mekanisme pengungkapan
identitas donatur beserta jumlah uang yang mereka salurkan.
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korupsi selalu berawal dari tempat tinggal kita masing-masing; dan salah satu
arena perlawanan yang potensial adalah soal keuangan politik. Seruan untuk
mereka yang ingin mempertahankan demokrasi dari efek negatif uang di
dalam politik adalah: mengamati perkembangan terkait isu keuangan politik
dan transformasi semua laporan media mengenai skandal finansial menjadi
proposal kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi
dan memperkuat regulasi. Liputan media yang fokus pada tindak korupsi
individu-individu tertentu akan meredakan tekanan politik untuk sementara,
tetapi tidak akan memperbaiki perilaku para aktor politik di masa depan
tanpa adanya peningkatan kualitas regulasi. Tanpa adanya perbaikan pada
aspek regulasi, pihak media mungkin akan merasa cukup puas hanya
dengan pemecatan atau pemberhentian jabatan dari individu-individu yang
mereka ekspos, tetapi politisi-politisi lain akan belajar dari ‘kesalahan’ rekan
mereka dan dapat lepas dari jerat hukum dengan mudah. Kerjasama antara
media, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan sangat dibutuhkan untuk
mentransformasi momentum yang dihasilkan skandal-skandal finansial
menjadi produk perundang-undangan yang akan membawa kemajuan di
dalam sistem keuangan politik.

Isu-isu untuk dipertimbangkan lebih lanjut
Pembiayaan iklan politik dari pihak-ketiga

Tantangan utama dari pendanaan iklan politik dari pihak-ketiga biasanya
diselesaikan dengan tiga cara. Pertama, sebagaimana dilakukan di Australia
dan AS, yakni meningkatkan transparansi dengan melibatkan aktivitas
pengawasan oleh masyarakat sipil dan media. Kedua, menerapkan regulasi
yang mewajibkan pihak-ketiga untuk menyerahkan detail laporan keuangan
yang berkaitan dengan aktivitas politik sebagaimana dilakukan oleh Kanada,
Selandia Baru, dan Britania Raya. Oleh sebab itu lembaga pengawas harus
memastikan bahwa regulasi pembatasan pengeluaran telah dipatuhi dengan
benar. Penting juga untuk mempelajari tren dalam aktivitas politik pihak-ketiga
untuk menentukan apakah mereka membutuhkan perundang-undangan
khusus. Ketiga, Irlandia memiliki regulasi pembatasan pengeluaran untuk
kandidat namun tidak untuk partai dan pihak-ketiga sehingga menciptakan
dua celah hukum yang dapat dieksploitasi kandidat. Para pembuat kebijakan
(dan media) harus cermat mengamati setiap pergantian aktivitas kampanye
dari kandidat kepada partai atau dari aktor politik kepada donatur-donatur
besar yang memiliki kepentingan tertentu.
Pelarangan dan pembatasan

Hanya Kanada dan AS yang melarang segala bentuk kontribusi politik yang
berpotensi membawa dampak negatif. Tetapi, banyak praktisi hukum di AS
yang menemukan cara untuk menghindari peraturan-peraturan yang ada.
Irlandia dan Britania Raya tergolong liberal terkait siapa saja yang boleh
menjadi donatur politik. Australia dan Selandia Baru yang paling laissezfaire (minim regulasi). Sementara Kanada, AS, dan Irlandia hanya toleran
terhadap donasi-donasi anonim berjumlah kecil, Britania Raya dan Selandia
Baru memberikan limit jumlah donasi anonim yang lebih tinggi. Sedangkan
limit donasi anonim paling tinggi berada di Australia yang tampak malas
meregulasi donasi-donasi yang bersifat anonim.
AS dan Australia tidak memiliki regulasi pembatasan pengeluaran yang
mengikat. Di antara semua negara yang menerapkan regulasi pembatasan
pengeluaran, ada dua celah regulasi yang paling mencolok. Pertama, Irlandia
hanya membatasi pengeluaran kepada kandidat (namun tidak kepada partai
atau pihak-ketiga). Kedua, Australia, Irlandia, Selandia Baru, dan Britania
Raya sama-sama mengabaikan kemungkinan bahwa uang yang dikeluarkan
seseorang untuk menjadi kandidat yang diusung partai dalam pemilu dapat
memiliki dampak signifikan terhadap proses politik secara keseluruhan.
Pengeluaran semacam ini seharusnya ikut dilaporkan kepada lembaga
pengawas, dan mungkin harus ikut tunduk kepada regulasi pembatasan yang
berlaku.
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Dana privat

Dana publik

Meskipun mekanisme alokasi dan distribusinya berbeda-beda, semua
negara anglofonik di sini memberikan subsidi dana publik kepada partai
politik. Hampir setengah alokasi subsidi yang diberikan (enam dari 13
alokasi) adalah khusus untuk pengeluaran-pengeluaran terkait aktivitas
pemilu, sementara tiga dari 13 alokasi ditujukan untuk biaya operasional
partai. Sisanya dialokasikan untuk tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Hanya
Irlandia yang menggunakan subsidi dana publik sebagai insentif bagi partai
untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam politik. Secara umum, akses
dan distribusi pendanaan publik di negara-negara ini bisa dibilang cukup
adil. Jika dikalkulasi berdasarkan jumlah pemilih terdaftar, maka tingkat
pemberian dana publik dalam setahun paling rendah berada di AS dan
Britania Raya. Di Irlandia dana publik yang diberikan sangat banyak,
sedangkan tiga negara lainnya berada di tengah-tengah.
AS merupakan negara satu-satunya yang memberikan akses merata kepada
semua peserta pemilu untuk menggunakan media elektronik seperti TV dan
radio sebagai alat kampanye, tetapi tidak memberikan durasi tayang iklan
gratis kepada partai atau kandidat. Kelima negara yang lain telah berupaya
meningkatkan akses kepada media elektronik dengan memberikan subsidi
penayangan iklan kampanye. Hanya setengah negara yang diteliti memiliki
regulasi pemberian dana penyesuaian dan pemotongan pajak sebagai insentif
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pemilu. Programprogram semacam itu terbukti telah mendorong partai politik untuk mencari
sumber-sumber pendanaan alternatif,134 di mana hal ini sangat membantu
regulasi pelarangan dan pembatasan donasi menjadi lebih efektif.
Volume dari regulasi pemotongan pajak ini tidak bisa dibandingkan antara
negara yang satu dengan negara yang lain, terutama karena perbedaan
134

Nassmacher 1994, h. 149–54.
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Terkait sumber-sumber pendanaan privat, mayoritas negara-negara anglofonik
di sini, kecuali Kanada, memiliki pola yang sangat tradisional. Mayoritas
partai politik masih sangat bergantung pada donatur-donatur besar. Hanya
segelintir partai saja yang berhasil mengumpulkan dana yang cukup signifikan
dari level akar-rumput. Meskipun banyak pihak menganggap iuran anggota
sebagai sumber pendanaan partai yang penting, pada kenyataannya iuran
anggota hanya menyumbang seporsi kecil dari keseluruhan pemasukan
partai di negara-negara anglofonik. Donasi-donasi kecil dari simpatisan
partai menjadi sumber pemasukan yang cukup signifikan hanya di AS dan
Kanada. Di empat negara yang lain, partai (dan kandidat) masih sangat
bergantung pada donasi-donasi besar dari serikat perdagangan, perusahaan,
individu-individu kaya, dan donasi asing (meski sangat jarang).

mendasar dari sistem yang digunakan. Di Kanada, insentif publik untuk
kontribusi politik dari individu-individu di masyarakat cukup signifikan.
Sementara di AS insentif semacam itu tidak begitu penting (dan hanya
berlaku untuk para kandidat di proses pencalonan presiden). Dalam hal
pemberian dana publik langsung juga ada perbedaan antara Kanada dan AS,
meskipun perbedaan tersebut akan menjadi tidak signifikan karena Kanada
akan mulai menghentikan pemberian uang saku bagi partai.
Pengeluaran

Aktivitas kampanye menjadi sumber pengeluaran partai yang paling
besar. Tetapi, hanya di AS (dan mungkin Australia) pengeluaran tersebut
tetap dominan. Di empat negara yang lain, pengeluaran rutin operasional
partai mulai meningkat; pengeluaran untuk gaji pegawai dan biaya kantor
memakan sekitar setengah dari anggaran tahunan partai politik. Oleh
sebab itu, regulasi pembatasan belanja kampanye (yang lebih kasat mata
bagi para pembuat kebijakan dibandingkan pengeluaran operasional partai)
tidak lagi menjadi regulasi pembatasan yang efektif. Analisis silang terhadap
pengeluaran politik di negara-negara dunia membuktikan hal ini. Negaranegara anglofonik dengan demokrasi yang mapan membelanjakan keuangan
politik lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain di dunia.
Proses pengawasan

Semua lembaga pengawas di negara-negara yang dibahas dalam bab ini
memiliki wewenang yang terbatas untuk menjatuhkan sanksi. Untuk
pelanggaran-pelanggaran serius, kasus beserta bukti-bukti pendukungnya
harus diserahkan kepada lembaga prosekusi (polisi atau kejaksaan). Di semua
negara, transparansi keuangan politik (dalam bentuk laporan finansial dan
pengungkapan identitas donatur besar) juga terbatas: Kanada dan AS tidak
memiliki laporan yang terkonsolidasi dan mewajibkan partai/kandidat untuk
melaporkan pemasukan/pengeluaran yang kecil-kecil sehingga mengubur
berbagai informasi yang relevan di dalam tumpukan detail yang tidak
penting. Laporan finansial di Australia, Irlandia, dan Selandia Baru tidak
menyajikan detail mengenai pengeluaran partai/kandidat, identitas donatur
juga tidak dibuka dengan lengkap. Sedangkan sistem pelaporan di Britania
Raya memisahkan laporan keuangan antara partai pusat dan daerah, dan dana
pinjaman baru akan dilaporkan jika terjadi penyalahgunaan besar-besaran.
Tidak ada negara di dalam bab ini yang mewajibkan partai politik untuk
melaporkan aset dan hutang mereka secara sistematis sehingga menyulitkan
upaya pemeriksaan-silang secara eksternal. Di negara-negara di mana regulasi
pengungkapan identitas donatur ditegakkan dengan efektif (Kanada, AS,
Britania Raya), pengawasan eksternal oleh media dan masyarakat sipil
membutuhkan sedikit upaya ekstra. Di tiga negara lainnya, upaya semacam
itu tidak menjanjikan karena buruknya sistem legislasi. Kesimpulan yang
umumnya disepakati adalah bahwa kualitas peraturan harus ditingkatkan
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Rekomendasi
Peluang untuk menciptakan reformasi yang signifikan dalam bidang keuangan
politik di Amerika Utara sangat terbatas. Rezim keuangan politik di Kanada
secara teoritis telah memenuhi semua aspek dengan baik: regulasi pelarangan,
pembatasan belanja dan kontribusi, subsidi publik sebagai sumber pendanaan
alternatif atas donatur-donatur besar, serta insentif pajak untuk mendorong
masyarakat mendonasikan sebagian kecil pendapatannya di dalam proses
demokrasi. Terakhir, sebuah lembaga yang independen diberikan wewenang
dan kekuasaan yang cukup untuk mengimplementasikan dan mengawasi
proses peraturan keuangan politik yang berjalan.
AS memiliki kondisi dan situasi yang hampir mirip dengan Kanada,
namun masih terdapat beberapa celah hukum dan hambatan-hambatan
konstitusional. Mengingat kerangka hukum dan politis terkait reformasi
pemilu di AS, reformasi tidak akan membawa dampak yang signifikan
terhadap keuangan politik. Sejak 1970-an, proses reformasi di negeri ini
selalu terjebak dalam lingkaran: akademisi, media, dan masyarakat umum
mendeteksi berbagai persoalan terkait penggunaan uang dalam politik,
biasanya melibatkan aktivitas kampanye yang bernilai jutaan (bahkan saat
ini mencapai miliaran) dolar. Beberapa politisi akan menuntut perbaikan,
sementara beberapa yang lain akan menyusun proposal perundang-undangan.
Proposal tersebut kemudian akan melalui proses legislasi yang rumit dan
melelahkan hingga akhirnya disetujui dan diterapkan, seperti misalnya
Undang-Undang Kampanye Pemilu Federal atau Reformasi Kampanye
Bipartisan. Segera setelah undang-undang baru tersebut diterapkan, akan
ada sekelompok individu yang mewakili kepentingan-kepentingan tertentu
yang berupaya mendesak Mahkamah Agung untuk melakukan kajian ulang
(judicial review), dan akhirnya Mahkamah Agung akan menghapus sebagian
isi undang-undang tersebut dan memasukkan beberapa elemen tambahan,
sebagaimana terjadi pada kasus Buckley v. Valeo, Citizens United v. FEC, dan
McCutcheon v. FEC. Para praktisi keuangan politik dapat merangkai banyak
cara untuk meneruskan aliran uang mereka ke dalam proses politik, dan lawanlawan mereka pun akan segera beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru
tersebut, seperti terjadi pada PAC, uang lunak, kelompok 501(c), kelompok
527, dan SuperPAC.135 Pada akademisi, media, dan masyarakat akan segera
merasa bahwa tuntutan utama mereka terhadap perbaikan sistem keuangan
politik tidak terpenuhi dengan baik, sehingga mereka akan memulai siklus
reformasi yang baru.
135 Kelompok 501(c) pada beberapa kasus diperbolehkan untuk terlibat di dalam aktivitas politik
(tergantung dari tipe kelompok itu sendiri). Kelompok 527 juga diperbolehkan untuk menggalang
dana untuk aktivitas-aktivitas politik tertentu. Informasi lebih detail mengenai tipe-tipe kelompok
ini dapat ditemukan pada http://www.opensecrets.org/527s/types.php
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terlebih dahulu sebelum dapat mempersoalkan efisiensi implementasi.

Seorang pengamat asing dapat dengan mudah melihat bahwa telah banyak
prosedur yang telah dimodifikasi dan banyak pula nama pejabat yang berganti,
namun aliran dana dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan
tertentu tetap tinggi. Setiap orang yang baru memulai upaya reformasi pasti
terkejut mendapati bahwa aliran uang yang masuk ke bendahara partai,
kandidat, dan pihak-ketiga secara terus-menerus meningkat dari periode
ke periode, dan bahwa para politisi dan lobi-lobi mereka tidak sedikitpun
merasa sungkan menggunakan uang tersebut. Para pembuat kebijakan di
AS harus mempertimbangkan membuat undang-undang yang mewajibkan
setiap keuangan politik (termasuk yang dikeluarkan oleh komite 527 atau
‘yayasan’) harus dikonsentrasikan terlebih dahulu ke dalam satu lembaga,
yakni FEC.
Potensi untuk mewujudkan reformasi yang sesungguhnya terhalang oleh dua
faktor. Pertama, sistem pemisahan kekuasaan di AS telah membuat jarak
antara partai politik dan kandidat presiden atau kandidat kongres yang
mereka usung sendiri (pemisahan kekuasaan ini telah dianggap sebagai
tradisi politik ‘para pendiri bangsa’). Kedua, Mahkamah Tinggi baru-baru ini
semakin memperluas perlindungan terhadap prinsip kebebasan berekspresi
yang termuat dalam Amandemen Konstitusi Pertama sehingga mencakup
korporasi dan uang, bukan hanya individu dan kata-kata. Ada dua proposal
reformasi sederhana yang diberikan di sini: (1) perketat peraturan transparansi
terhadap kelompok-kelompok 501/527 (yang aktif secara politik) dan
SuperPAC, dan (2) pertahanan prinsip ‘kebebasan berekspresi secara adil’
dengan menghapus elemen-elemen ‘fiktif’ dari ‘pengeluaran independen’.136
Kondisi regulasi wilayah Eropa Barat dan Oceania agak berbeda. Di Australia,
‘banyak pihak merasa bahwa sistem keuangan politik membutuhkan reformasi
yang signifikan’.137 Jika pemerintah tidak lagi bisa menambah pelarangan
dan pembatasan finansial, maka pemerintah harus mempertimbangkan
untuk meningkatkan transparansi donasi dan pembelanjaan politik.138 Salah
seorang pengamat menuntut para pembuat kebijakan di Australia ‘untuk
merumuskan pembatasan-pembatasan yang diperlukan dan menjustifikasinya
dengan nilai-nilai integritas, kesetaraan politik, dan kebebasan’.139 Kewajiban
untuk membuka identitas donatur – serta kewajiban mempublikasi laporan
finansial bagi partai politik yang menerima subsidi dana publik140 – adalah
harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan otonomi finansial dan
dukungan masyarakat. Rekomendasi ini juga didukung oleh Green Paper
tahun 2008,141 yang mengkritisi fakta bahwa ‘entitas kelompok tidak
136

‘Naming Names’, Th e Economist, 24 November 2012, h. 18.

137

Orr 2010a, h. 21.

138 Young dan Tham 2006, h. ix–xii.
139

Orr 2010b, h. 258.

140

Ibid., R. 1 dan 2, 15 dan 16, 22; Young dan Tham 2006.

141 Lihat http://www.dpmc.gov.au/conultation/elect_reform/docs/electoral_reform_green_paper.pdf
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Persoalan utama di Selandia Baru adalah kurangnya transparansi keuangan
politik. Menurunkan batas jumlah donasi anonim merupakan langkah
pertama yang bisa diambil menuju perbaikan. Insentif pajak untuk donasidonasi kecil dapat menyeimbangkan proporsi antara kontribusi besar dan
kontribusi kecil, sekaligus dapat menjamin orientasi partai politik kepada
kelompok akar-rumput.
Di Eropa Barat, perbaikan regulasi melalui penerapan Undang-Undang
Partai Politik dan Pemilu (Political Parties and Elections Act/PPEA)
membuat sistem keuangan politik di Britania Raya menjadi jauh lebih baik
daripada di Irlandia. Pada tahun 2011, 14 partai di Irlandia mempublikasi
detail donasi sebesar 30.997 EUR (I$35.000), sementara anggota Parlemen
(MP), senator, dan anggota Parlemen Eropa mempublikasi detail donasi
sebesar 378.920 EUR (I$429.000) – yang merupakan nilai terendah dalam
sejarah keuangan politik di Irlandia – sehingga menimbulkan dugaan kuat
bahwa banyak donasi yang tidak dilaporkan.143 Ada dua hal yang dapat
diperbaiki di sini. Pertama, selama peraturan pembatasan belanja kampanye
hanya berlaku bagi kandidat, selalu ada dua celah regulasi yang dapat
dieksploitasi: belanja kampanye melalui kas partai dan pihak-ketiga. Oleh
karena itu, upaya menutup dua celah tersebut akan menunjukkan kepada
publik bahwa para pembuat kebijakan di Irlandia benar-benar serius dalam
membatasi dana kampanye. Kedua, meskipun partai politik mempublikasi
informasi detail tentang bagaimana mereka menggunakan dana publik,
sisa pendanaan mereka (yang berasal dari sumber-sumber privat) tetap
dirahasiakan. Padahal transparansi keuangan membutuhkan keterbukaan
informasi secara komprehensif.
Salah satu persoalan mendesak yang muncul di Britania Raya akhir-akhir ini
adalah penggunaan dana pinjaman sebagai kedok untuk menutupi donasidonasi besar.144 Persoalan ini sebetulnya sudah berusaha ditanggulangi
melalui Undang-Undang Administrasi Pemilu tahun 2006.145 Namun
langkah ini dapat disempurnakan dengan mengkonsolidasikan laporan
keuangan partai di tingkat nasional dan di tingkat daerah, atau dengan kata
lain memusatkan semua laporan keuangan partai di daerah ke dalam satu
otoritas di tingkat pusat (hal ini sebetulnya sudah diterapkan untuk laporan

142

Leong, Cummings dan Hazelton 2011, Seksi 7.

143 ‘Disclosed Party Donations Lowest since Records Began’, Irish Times, 30 Mei 2012, dan ‘Ireland’s
Politicians Disclose €378,920 Donations for 2011’, The Journal, 3 April 2012.
144

Ewing 2007, h. 136–7.

145

Ibid., h. 140.
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terdefinisikan dengan baik’ dan fakta bahwa donasi politik dapat dengan
mudah ‘disembunyikan’ melalui ‘yayasan, organisasi eksternal, serta pihakketiga’.142

donasi dan pinjaman, namun belum untuk laporan tahunan secara umum).146
Lebih jauh, rendahnya tingkat pemberian subsidi dana publik menunjukkan
bahwa para pengusung reformasi keuangan tidak serius dalam memberikan
aktor-aktor politik sumber-sumber pendanaan alternatif.147 Hanya dengan
menetapkan pembatasan belanja dan mewajibkan partai/kandidat untuk
membuka identitas donor tidak akan membantu mereka untuk mendapatkan
pendanaan yang cukup. Sistem regulasi yang dimiliki Britania Raya saat ini
berpotensi menimbulkan krisis di masa depan.148 Diharapkan krisis tersebut
dapat lebih mudah ditanggulangi dibandingkan ‘krisis dana pinjaman’yang
terjadi saat ini. Apalagi efektivitas ECUK yang wewenangnya sebagai
lembaga pengawas keuangan politik melalui penerapan PPEA tahun 2009
masih harus dibuktikan lebih jauh.
Para pembuat kebijakan (bersama masyarakat sipil) harus terus mengkaji
celah-ceah regulasi yang ada dan memutuskan apakah perumusan undangundang dibutuhkan untuk menutup celah tersebut. Jika ya, maka kelompok
masyarakat sipil harus mempersiapkan tuntutan dan proposal mereka jauh
sebelum skandal finansial politik berikutnya mencuat, sehingga mereka
memiliki banyak waktu untuk memperbaiki paraturan-peraturan yang ada.
Di dalam sistem masyarakat demokratis, peraturan-peraturan yang
diimplementasikan dengan buruk akan selalu membawa celah-celah tak
terduga, dimana pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dapat
melibas prinsip ‘satu orang, satu suara’ sehingga merusak keseimbangan
kompetisi dan kesetaraan di dalam pemilu.
Setelah bertahun-tahun bergelut dengan persoalan keuangan politik, dua
orang akademisi dan praktisi di negaranya masing-masing, Khayyam Z.
Paltiel dari Kanada dan Colin A. Hughes dari Australia, merumuskan bahwa
regulasi yang efektif membutuhkan komponen-komponen fundamental
sebagai berikut:
‘Sistem pendanaan publik, keterbukaan informasi secara total,
dan lembaga penegakan yang didukung oleh sanksi-sanksi hukum
merupakan komponen-komponen yang esensial dalam menjamin
suksesnya upaya reformasi keuangan politik. Dana publik dapat
dialokasikan melalui kredit pajak, dana penyesuaian, dana bantuan
untuk tujuan-tujuan spesifik, atau kombinasi ketiganya. Keterbukaan
informasi membutuhkan mekanisme yang sistematis terkait pelaporan
keuangan, proses audit, publikasi, dan akses publik. Kesemuanya harus
146 Hal ini sejalan dengan rekomendasi GRECO (2008, h. 24, 25, 28) untuk membuat tampilan
laporan ‘koheren, efektif, dan dapat dikomparasi sebaik mungkin’ serta memasukkan juga laporan
dari tingkat daerah.
147

Sebagaimana dijelaskan oleh Geddis 2007, h. 7–8 dan Orr 2010a, h. 24.

148 GRECO (2008) h. 22 melaporkan bahwa antara tahun 2002 dan 2005, Partai Buruh secara rata-rata
memboroskan sekitar 4 juta EUR dan Partai Konservatif sekitar 6 juta EUR dalam setahun. Hal ini
diprediksi dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.
322 International IDEA

‘Komponen paling esensial untuk sistem keuangan pemilu yang baik
adalah, pertama, kelengkapan untuk melakukan penegakan regulasi,
pengawasan, dan mengeluarkan rekomendasi, dan kedua, keterbukaan
informasi pendanaan masuk dan keluar yang berkelanjutan,
komprehensif, dan total. Lebih dari itu hanyalah pernak-pernik belaka’.150
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Perempuan dalam Politik:
Pendanaan untuk
Kesetaraan Gender
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Pendahuluan
Pendanaan memainkan peranan penting di dalam politik, dan tingginya
biaya kampanye di dalam pemilu berdampak pada arena politik yang
tidak bisa diakses secara merata oleh orang-orang yang ingin berkompetisi
di dalamnya. Mereka yang memiliki akses dana berlebih akan memiliki
lebih banyak keuntungan dibandingkan mereka yang akses pendanaannya
minim, sehingga orang-orang ini memiliki kesempatan memenangkan kursi
kekuasaan lebih besar. Situasi ketidakadilan ini akan semakin mencolok di
dalam konteks kandidat perempuan dan pemilu.
Pada 2013, perempuan menduduki sekitar 21 persen kursi parlemen di
seluruh dunia, yang jumlahnya naik dari 15 persen sejak sepuluh tahun yang
lalu ketika Buku Panduan Keuangan Politik yang disusun oleh International
IDEA ini pertama kali diterbitkan. Delapan perempuan menjabat sebagai
kepala negara bagian dan 13 menjabat sebagai kepala pemerintahan.
Meskipun tidak ada dasar ukuran untuk menghitung partisipasi politisi
perempuan pada pemerintahan di tingkat daerah, diperkirakan bahwa
proporsi jumlah pejabat daerah perempuan masih lebih rendah dari jumlah
politisi di parlemen. Selalu ada halangan-halangan sistemik dan hukum di
setiap tingkatan dalam berbagai bentuknya, termasuk halangan kultural
(budaya patriarkis), halangan sosial (peran laki-laki/perempuan menurut
kebiasaan sosial), sistem pemilu yang tidak adil, serta kurangnya dukungan
dari partai politik sendiri; tetapi halangan terbesar justru datang dari aspek
keuangan politik.1
* Julie Ballington adalah penasihat kebijakan tentang partisipasi politik dan Muriel Kahane adalah analis
program di Seksi Kepemimpinan dan Pemerintahan PBB Perempuan. Bantuan penelitian disediakan
oleh intern Caitlin Hopping.
1

Ballington dan Karam 2005.
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‘Uang merupakan elemen esensial yang dapat memfasilitasi perempuan di dalam pemilu dan
meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. Di Liberia, elemen ini merupakan kunci, dan
setiap kandidat harus memiliki dana yang cukup untuk menggerakkan massa, menyediakan
makanan serta akomodasi, mencetak baju, selebaran, dan di atas itu semua, memberikan uang
untuk membeli waktu mereka. Para kandidat juga harus bisa membayar gaji tim kampanye
mereka agar mereka tetap memiliki motivasi. Proses pemilu yang kita jalani telah menjadi
begitu terkomersialisasi, dan pihak-pihak dengan uang berlebih memiliki keuntungan untuk
mendapatkan suara terbanyak.’
Cerue Konah Garlo, Direktur Eksekutif, Sekretariat LSM Perempuan Liberia

Bab ini akan menganalisis dunia keuangan politik yang kompetitif dari
kaca mata gender. Di sini akan dijabarkan bagaimana keuangan politik
menghasilkan tantangan-tantangan tersendiri bagi kandidat perempuan,
serta menyajikan ikhtisar pendekatan atau langkah-langkah yang dapat
diambil, baik secara hukum (perundang-undangan) maupun non-hukum,
yang dapat membantu menyeimbangkan kompetisi di dalam arena politik.
Bab ini juga akan mendeskripsikan praktik-praktik baru yang berkembang
di dalam ranah keuangan politik dan berupaya menstimulasi studi yang
lebih tersistematis terkait hal tersebut. Dengan mengecualikan sejumlah
negara-negara berdemokrasi maju, hanya ada sedikit data empiris terkait
pengumpulan dan pengeluaran dana perempuan dibandingkan dengan lakilaki. Memisahkan dan melaporkan laporan finansial berdasarkan kategori
jenis kelamin, misalnya, dapat menjadi solusi persoalan tersebut. Di samping
itu, efek penerapan undang-undang mengenai hal ini juga masih baru dan
efektivitasnya masih harus diteliti lebih jauh. Perkembangan indikator
berskala internasional mengenai perempuan dan keuangan politik – dinilai
dari seberapa banyak kerangka normatif yang diterapkan untuk meningkatkan
partisipasi perempuan di dalam politik – akan semakin menguatkan analisis
terhadap topik ini di masa yang akan datang.
Kerangka kerja normatif mengenai partisipasi politik

Kerangka normatif bagi partisipasi politik perempuan diambil dari berbagai
deklarasi, konvensi, dan resolusi mengenai hak-hak kemanusiaan dan
politik. Salah satu sumber yang paling utama adalah Konvensi mengenai
Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW),
yang merumuskan bahwa hak-hak perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif
di dalam kehidupan publik dan politik mencakup hak-hak untuk dipilih
sebagai pengisi posisi jabatan publik dan hak untuk berpartisipasi di dalam
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Definisi dan cakupan pendekatan temporal tersebut dijelaskan lebih jauh di
dalam rekomendasi umum No. 25 (2004) Komite CEDAW, dan mencakup
instrumen-instrumen legislatif, eksekutif, administratif, kebijakan dan
praktik, termasuk alokasi sumber daya, perlakuan khusus, rekrutmen dan
promosi khusus, dan capaian-capaian numerik dalam batasan waktu dan
mekanisme kuota. ‘Di dalam situasi-situasi tertentu, perlakuan yang nonidentik antara laki-laki dan perempuan dibutuhkan untuk mengatasi
perbedaan di antara keduanya. Upaya mewujudkan kesetaraan substantif
juga membutuhkan strategi yang efektif untuk menghalau rendahnya
keterwakilan perempuan, dan upaya redistribusi sumber daya dan kekuasaan
di antara laki-laki dan perempuan.’
Salah satu pendekatan temporal yang paling banyak digunakan adalah
membuat aturan kuota jabatan berdasarkan gender, yakni dengan menentukan
target spesifik peningkatan proporsi kandidat perempuan di dalam pemilu
atau memberikan alokasi kursi khusus (reserve seats) di parlemen untuk
anggota perempuan.
Sepertiga dari negara-negara di seluruh dunia, atau sejumlah 64 negara,
memiliki perundang-undangan terkait regulasi kuota. Tetapi, saat ini terjadi
peningkatan tren di dalam penerapan regulasi kesetaraan gender melalui
strategi alokasi pendanaan publik (topik ini akan dibahas lebih jauh di bagian
bawah). Rekomendasi CEDAW No. 25 juga menyediakan dasar hukum bagi
segala pendekatan-pendekatan tersebut.
Berbagai deklarasi dan konvensi lain menyediakan insentif tambahan, seperti
Deklarasi dan Perumusan Aksi Beijing (the Beijing Declaration and Platform
of Action, 1995) dan Resolusi Dewan Umum PBB 66/130 (the UN General
Assembly Resolution 66/130, 2011) mengenai Perempuan dan Partisipasi
Politik, yang menghimbau negara-negara di dunia untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya meningkatkan jumlah
kandidat perempuan di dalam pemilihan dan penunjukkan jabatan publik
di semua tingkatan pemerintahan. Negara-negara yang terlibat di dalam
konvensi-konvensi internasional tersebut memiliki tanggung jawab untuk
mengimplementasikan keputusan konvensi di setiap lembaga, termasuk di
dalam partai politik, lembaga pengelola pemilu, serta lembaga-lembaga lain
yang terlibat dalam mekanisme pengawasan peraturan keuangan politik.

2

UN 1979, pasal 7.
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proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.2 CEDAW menuntut
partai yang berkuasa untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan
untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di dalam
kehidupan publik dan politik di dalam suatu negara, termasuk dengan
mengambil pendekatan-pendekatan yang bersifat temporal.

Keuangan politik: isu-isu kunci
Terlepas dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan di bidang ini, akses
keuangan politik masih menjadi halangan terbesar bagi kelompok perempuan
untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam politik. Sebuah survei Serikat AntarParlemen pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa, dari 300 institusi
parlemen, keuangan politik merupakan rintangan terbesar bagi kandidat
perempuan untuk melakukan kontestasi di dalam pemilu.3 Hal ini kemudian
dikonfirmasi oleh riset yang dilakukan Perempuan PBB (UN Women) pada
tahun 2013; lebih dari 80 persen responden mengakui bahwa kurangnya
akses pendanaan merupakan tantangan terbesar bagi kandidat perempuan
untuk masuk ke dalam arena politik.4 Riset ini juga mencatat bahwa upaya
penggalangan dana kerap terbentur oleh praktik pembagian kerja berbasis
gender dan stereotip negatif yang dimiliki masyarakat terhadap perempuan.
Meskipun kesulitan-kesulitan pendanaan yang sama juga dialami oleh lakilaki, kelompok perempuan menghadapi tantangan yang lebih berat karena
sejumlah faktor yang saling berkaitan, termasuk hambatan-hambatan
sistematis dan tipe kampanye pemilu yang digunakan.
Hambatan-hambatan sistematis

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan
berbeda-beda tergantung dari tingkat perkembangan ekonomi, budaya,
pendidikan, geografi, dan sistem politik yang digunakan.5 Perempuanperempuan yang berupaya atau telah menduduki jabatan publik juga memiliki
perbedaan berdasarkan kelas sosial, kasta, ras, etnis, dan posisi ekonomi dan
sosial. Sebagai tambahan, jenis sistem pemilu yang digunakan suatu negara,
apakah berfokus pada kandidat atau partai, juga mempengaruhi bagaimana
pendanaan dapat dikumpulkan oleh perempuan.
Status sosial ekonomi

Konteks sosial ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi partisipasi kelompok
perempuan di dalam ranah politik baik di negara-negara maju maupun negara
berkembang. Ada korelasi positif antara tingkat partisipasi politik perempuan
dengan jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah. Di negara-negara maju,
tingginya partisipasi perempuan di dunia kerja juga sekaligus meningkatkan
kesempatan mereka untuk aktif di dunia politik.6 Semakin tingginya kehadiran
kelompok perempuan di dalam kelompok kerja dan organisasi profesional
3 Ballington 2008.
4 PBB Perempuan (UN Women) melakukan evaluasi terhadap anggota-anggota parlemen dan aktivis
pada Sesi Pertemuan Komisi untuk Status Perempuan ke-57 di New York pada Maret 2013, dan
bersama dengan anggota jaringan iKNOW Politics, http://www.iknowpolitics.org. Terdapat 7
responden yang memberikan pandangan mereka terhadap isu keuangan politik.
5 Shvedova 2005, h. 33.
6 Ibid., h. 40.
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Rendahnya status ekonomi perempuan, khususnya di negara-negara
berkembang, dapat dilihat dari beberapa indikator, misalnya jumlah
perempuan yang hidup dalam kemiskinan, tingkat kepemilikan tanah di
kalangan perempuan, dan proporsi pekerja perempuan yang tidak digaji.
Banyak perempuan melakukan kerja domestik secara tidak proporsional,
menghabiskan sekitar dua kali lipat lebih banyak waktu mereka di dalam
pekerjaan domestik yang tidak berbayar dibandingkan laki-laki.8 Aktivitas
domestik memang pada umumnya tidak berbayar, di mana ini berarti kaum
perempuan memiliki lebih sedikit sumber daya dibandingkan laki-laki. Kaum
perempuan juga banyak terkonsentrasi di sektor-sektor informal yang tidak
teregulasi, rentan, dan berpenghasilan rendah. Pada tahun 2011, diperkirakan
bahwa lebih dari 80 persen perempuan di negara-negara Sub-Sahara, Oceania,
dan Asia Selatan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rentan.9
Rendahnya status sosial ekonomi kaum perempuan mengimplikasikan
bahwa mereka tidak memiliki independensi ekonomi untuk mengejar karir
di dalam bidang politik. Peran gender yang diasumsikan masyarakat, bahwa
laki-laki adalah ‘tulang punggung keluarga’, juga secara tidak langsung
mengimplikasikan bahwa laki-laki lebih terbiasa menggalang dana secara
mandiri untuk keperluan mereka sendiri, sedangkan perempuan secara adatkebiasaan ditempatkan ke dalam ruang-ruang privat. Banyak perempuan
merasa takut terhadap konsekuensi biaya politik terhadap stabilitas ekonomi
keluarga mereka, dan kalaupun perempuan mampu mengumpulkan
uang secara mandiri, kebanyakan dari mereka menggunakannya untuk
keperluan-keperluan rumah tangga. Di negara-negara berkembang, banyak
kasus di mana kandidat perempuan bahkan tidak mampu membayar biaya
pendaftaran pemilu yang tergolong murah.
Partai-partai baru atau yang tidak mendapatkan kursi di parlemen biasanya
menjadi pihak yang paling merasakan beratnya tantangan keuangan politik,
apalagi umumnya mereka juga tidak mendapatkan subsidi dana publik. Di dalam
konteks ini, kandidat perempuan harus membiayai sendiri aktivitas kampanye
mereka, dan ongkos transportasi, pembuatan materi kampanye, dan berbagai
keperluan lain dapat menjadi sangat problematik, khususnya di daerah pinggiran
di mana biaya akomodasi untuk meraih dukungan suara sangat tinggi.10
7

Ibid., h. 42.

8 
Lihat http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/Executive%20summary.htm
9
10

Lihat http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml, diakses Agustus 2013.
Ballington 2011, h. 27.
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memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan
jejaring sosial yang dibutuhkan untuk sukses di dalam bidang politik. Tetapi, di
semua negara-negara di dunia, masih terdapat perbedaan gender yang signifikan
dalam hal status ekonomi, terutama jika dilihat dari tingkat pendapatan,
perekrutan, kenaikan jabatan, dan genderisasi kemiskinan.7

‘Perempuan di negara-negara pasifik umumnya memiliki status ekonomi yang lebih rendah
dari laki-laki. Hal ini menimbulkan dua konsekuensi bagi kepemimpinan politik perempuan:
(1) perempuan mengalami kesulitan untuk menabung sejumlah uang untuk membayar ongkos
nominasi dan (2) mereka tidak memiliki jejaring dengan kelompok bisnis dan profesional yang
dapat menyediakan dukungan finansial yang dibutuhkan saat kampanye’.11
Lisa Baker, Ketua, Parlementarian Perempuan Persemakmuran
(Commonwealth Women Parlementarians)
11

Sistem pemilu

Sistem pemilu mungkin merupakan aspek politik dan kelembagaan yang
paling penting di banyak negara, mempengaruhi berbagai macam isu
seperti tata kelola pemerintahan, sistem partai politik, dan inklusivitas para
pembuat undang-undang. Di dalam sistem yang berfokus pada kandidat,
seperti sistem mayoritaritan dan plural, para kandidat dituntut untuk bisa
menggalang dana kampanye secara mandiri. Hal ini bisa menjadi teramat
mahal, terutama karena aktivitas kampanye mencakup pembuatan materi
berskala besar dan ekspose dari media. Sebaliknya, sistem proporsional dapat
secara signifikan menurunkan beban biaya dari pundak kandidat karena
partai politik dituntut untuk ikut bertanggungjawab terhadap aktivitas
kampanye, sehingga sistem ini dinilai lebih ramah terhadap kandidat
perempuan. Contohnya di Tanzania banyak kandidat perempuan memilih
untuk bersaing mendapatkan kursi jatah khusus (reserved seats) daripada
jatah reguler yang ongkos persaingannya lebih mahal.12 Beberapa mekanisme
kepemiluan lain, seperti durasi masa kampanye atau pemilihan dua babak,
juga dapat menghasilkan beban biaya tambahan bagi para kandidat
perempuan.
Jenis kampanye

Pendanaan yang dibutuhkan kandidat dapat berfluktuasi mengikuti siklus
pemilu. Ada dua tahapan kunci di dalam pemilu yang sangat mempengaruhi
peran pendanaan terhadap kesuksesan seorang perempuan sebagai kandidat:
pendanaan untuk memenangkan nominasi dan pendanaan untuk aktivitas
kampanye.
Tahap nominasi

Akses seorang kandidat menuju jabatan publik pertama-tama ditentukan
apakah ia terpilih sebagai kandidat dari sebuah partai. Tergantung dari
11 Lihat hhtp://iknowpolitics.org/en/comment/7709#comment-7709, diakses Agustus 2013
12 Ballington 2003, h. 164.
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Proses pemilu internal partai dapat menghabiskan biaya yang tidak sedikit,
karena masing-masing calon kandidat akan berusaha mengeluarkan uang
lebih banyak dari para kompetitor mereka. Salah seorang anggota parlemen
perempuan di Malawi menyatakan bahwa ‘pemilu internal partai lebih mahal
dari pemilu nasional karena di sanalah para politisi mendapatkan posisi
mereka di dalam arena kompetisi pemilu. Hal ini sampai sekarang masih
menjadi tantangan terberat bagi para calon kandidat’.13 Biaya yang dikeluarkan
pada tahap ini bahkan bisa jauh lebih besar jika posisi jabatan politik yang
diperebutkan tergolong tinggi. Pada pemilu tahun 2008 di Amerika Serikat,
dua kandidat presiden utama dari Partai Demokrat menghabiskan hampir
1 miliar USD.14 Tingginya biaya pemilu internal membuat banyak pihak
menyarankan pemerintah untuk menerapkan pembatasan jumlah dana yang
boleh dikeluarkan pada saat kampanye pemilu internal.
Proses pemilihan kandidat tahap awal juga dapat menjadi rintangan besar
bagi kandidat perempuan, terutama karena pentingya peran ‘dana awal’
dalam memenangkan nominasi partai. ‘Dana awal’ adalah pendanaan
pertama yang dibutuhkan untuk memulai kampanye pemilu internal,
seperti menaikkan reputasi dan pamor di kalangan petinggi partai, serta
membentuk tim kampanye yang mumpuni.15 Dana awal biasanya berasal
dari kantung prbadi masing-masing kandidat; itulah sebabnya dana awal
kerap menjadi rintangan terbesar bagi kandidat perempuan, mengingat
status ekonomi mereka yang lebih rendah. Setelah memenangkan nominasi,
seorang kandidat akan lebih mudah mendapatkan donatur eksternal berkat
dukungan partai dan meningkatnya pamor kanididat di mata masyarakat.16
Pendanaan aktivitas kampanye

Setelah memenangkan nominasi internal partai, para kandidat perlu
membiayai aktivtas kampanye di tahapan pemilu berikutnya. Tipe kampanye
di dalam proses pemilu dapat berbeda-beda tergantung dari sistem pemilu yang
digunakan, peraturan keuangan politik yang diterapkan, dan ketersediaan
subsidi dana publik, serta peraturan-peraturan internal yang diterapkan
13 Wawancara personal dengan Cecilia Chazama, Malawi, iKNOW Politics.
14 Lihat http://www.opensecrets.org/pres08/summary.php?cid=N00000019&cycle=2008, diakses Agustus 2013.
15

Ballington 2011, h. 27.

16

Ibid.
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sistem politik yang digunakan, kandidat dapat memenangkan posisi kandidat
dengan memenangkan pemilu internal partai (di Amerika Serikat kerap
disebut sebagai primary election) atau ditunjuk langsung oleh para petinggi
partai. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk penunjukkan kandidat di
antaranya adalah jabatan di dalam struktur organisasi partai, profil dan
pamor kandidat di mata publik, sumber daya finansial (modal), dan jejaring
sosial.

partai politik. Di dalam sistem pemilu yang berfokus pada partai, partai
politik memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap aktivitas kampanye,
sehingga beban pembiayaan kanididat menjadi lebih kecil dibandingkan
dengan sistem pemilu yang berfokus pada kandidat (mayoritarian). Di
banyak negara, memenangkan jabatan publik nyaris diasosiasikan dengan
keberhasilan partai/kandidat dalam menggalang dana yang lebih banyak
dari pesaing mereka. Hal ini sangat benar adanya di Amerika Serikat, di
mana biaya kampanye bisa mencapai angka jutaan dolar per kandidat.17
Beberapa situasi yang dapat meningkatkan biaya kampanye di antaranya:18
• Jumlah suara yang harus didapatkan untuk memenangkan pemilu
sangat besar;
• Sistem pemilu yang digunakan adalah mayoritarian, atau sistem pemilu
yang mengandalkan tradisi politik personal yang kuat;
• Terdapat daftar kandidat terbuka, serta terdapat kompetisi internal di
antara kandidat-kandidat di dalam daftar tersebut;
• Ketika partai politik memiliki sumber daya finansial terbatas untuk
membiayai kampanye; atau
• Ketika klientelisme – praktik politik informal di mana partai/
kandidat harus membentuk dan memelihara jejaring lokal untuk
mendistribusikan jasa, barang, dan uang sebagai imbalan atas dukungan
politik – menjadi metode utama untuk memenangi pemilu.19
Total biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan aktivitas kampanye
berbeda-beda di tiap negara. Di India, pengeluaran kandidat di pemilu Uttar
Pradesh tahun 2012 diperkirakan mencapai 3-5 miliar USD. Para kandidat
di pemilu Brazil tahun 2010 diperkirakan mencapai 2 miliar USD, sementara
di Jepang biaya kampanye diperkirakan mencapai 780 juta USD. Biaya
kampanye yang tergolong rendah di antaranya terdapat di Britania Raya,
di mana pada pemilu 2010 kandidat mengeluarkan uang rata-rata 91 juta
USD, dan Rusia, yang pada 2011 mencapai 70 juta USD.20 Sayangnya tidak
ada informasi detail mengenai jumlah pengeluaran kandidat berdasarkan
jenis kelamin, sehingga analisis komparatif antara kandidat perempuan dan
kandidat laki-laki nyaris mustahil dilakukan.
Hambatan-hambatan di dalam penggalangan dana

Banyak data dan dokumentasi yang dapat dijadikan rujukan untuk
mempelajari hambatan-hambatan yang dihadapi kandidat perempuan untuk
memenangi nominasi partai dan melakukan aktivitas kampanye, termasuk di
antaranya kurangnya akses terhadap sumber-sumber pendanaan dan praktik
17 Ballington 2003, h. 160.
18 Ferreira Rubio 2009.
19 Ibid.
20

Thompson 2012.
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Belanja kampanye dan akses pendanaan

Kandidat perempuan sangat mungkin mengalami hambatan dalam
mengakses sumber-sumber pendanaan, baik di dalam internal partai
maupun dari sumber-sumber privat. Menurut Bryan dan Baer, ‘seorang
perempuan anggota Parlemen di sebuah negara Afrika selatan menyatakan
bahwa kandididat laki-laki dari partainya mendapatkan dana tiga kali lipat
lebih banyak dari dirinya’.21 Pada banyak kasus, subsidi dana publik hanya
diberikan kepada partai yang telah memenangi sejumlah kursi di parlemen.
Di negara-negara yang menyediakan subsidi dana publik, pemerintah harus
mempertimbangkan mekanisme alokasi dan distribusi subsidi tersebut, serta
memberikan perhatian lebih apakah kandidat perempuan terpinggirkan di
dalamnya. Di negara-negara pasca-konflik, partisipasi perempuan di dalam
politik hanya dianggap sebagai prioritas kelas dua, di bawah konsolidasi sistem
politik dan penyelenggaraan pemilu. Jika sumber daya terbatas, kandidat
perempuan terpaksa harus mencari pendanaan secara mandiri, terutama
dari sumber-sumber privat dan personal. Biaya kampanye juga menjadi lebih
mahal di negara-negara dengan infrastruktur transportasi yang buruk dan
populasi konstituen daerah yang besar.
Akses terhadap sumber dana privat juga dapat menjadi problematis bagi
kandidat perempuan mengingat keterbatasan akses mereka terhadap
ruang publik, juga adanya persepsi gender yang meragukan kualifikasi
dan kompetensi kandidat perempuan sebagai kandidat politik yang serius.
Kaum perempuan sendiri mungkin juga menginternalisasi stereotip-stereotip
tersebut, dan mempercayai bahwa diri mereka tidak akan mampu menggalang
dana untuk melakukan aktivitas kampanye.22 Pada pemilu tahun 2011 di
Maroko, politisi perempuan memenangi 17 persen kursi parlemen, tetapi
hanya tujuh di antara mereka (kurang dari 2 persen dari total seluruh anggota
parlemen) yang memenangi kursi tersebut melalui jatah reguler dan bukan
melalui kuota khusus.23 Di Amerika Serikat, ada perlakuan yang cukup
bias terhadap kandidat laki-laki yang mampu menarik donasi-donasi besar
dari pengusaha kaya dan korporasi.24 Mengingat terbatasnya akses kandidat
perempuan terhadap sumber-sumber pendanaan besar, jumlah donasi
21

Bryan dan Baer 2005.

22

Carroll 1994.

23

IPU 2010.

24

Day dan Hadle 2005.
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klientelisme. Durasi kampanye yang terlalu panjang dapat menyurutkan niat
kandidat perempuan untuk terus maju di dalam kontestasi pemilu, mengingat
mereka umumnya juga memiliki tanggung jawab domestik terhadap keluarga
dan anak-anak mereka. Pada beberapa kasus, kandidat perlu membayar biaya
ekstra untuk keamanan personal, terutama di negara-negara pasca-konflik
dan rentan terhadap kasus kekerasan.

kampanye yang mereka terima cenderung lebih kecil, sehingga mereka harus
memperluas basis donatur agar dapat menyamai jumlah donasi yang diterima
kandidat laki-laki.
Koneksi bisnis dan profesional

Salah satu alasan mengapa kandidat perempuan mengalami kesulitan
melakukan penggalangan keuangan politik adalah karena mereka tidak
memiliki koneksi dengan kelompok bisnis dan profesional yang dapat
menysediakan sumber daya finansial dan keahlian khusus. Ada argumen
bahwa koneksi politik adalah ‘dunia lelaki’ karena hampir semua
kepemimpinan partai politik saat ini didominasi oleh kaum laki-laki.25
Hal ini mengimplikasikan bahwa kandidat perempuan tidak akan pernah
mendapatkan akses pendanaan yang tersedia bagi kandidat laki-laki. Salah
seorang anggota parlemen di Irlandia mengungkapkan: ‘(Kandidat) lakilaki lebih banyak terlibat di dalam organisasi yang dapat memfasilitasi
karir mereka di dalam politik: organisasi olah raga, asosiasi pertanian, dan
berbagai bidang kehidupan lain yang didominasi laki-laki’.26 Absennya kaum
perempuan di dalam jejaring ini menghambat kemampuan mereka untuk
menggalang dana secara efektif – khususnya ketika mereka harus bersaing
melawan kandidat petahana laki-laki. Pengecualian untuk hal ini biasanya
berlaku jika kandidat perempuan adalah istri, putri, atau saudari dari politisi
terkenal sehingga mereka memiliki akses terhadap kekayaan keluarga dan
koneksi yang dibangun keluarganya.27 Membangun koneksi bisnis dan
politik tidak hanya penting untuk menggalang dana, tetapi berguna juga
untuk menaikkan pengaruh dan daya tawar politik.
Kandidat petahana

Terkadang sangat sulit menggeser posisi pejabat petahana karena kandidat
yang berasal dari petahana telah dikenal publik secara luas, sehingga partai
sering memilih mereka kembali sebagai kandidat pemilu untuk memperkecil
risiko kekalahan. Biaya kampanye yang dikeluarkan kandidat petahana juga
lebih kecil karena mereka telah dikenal oleh masyarakat luas dan program
politik mereka lebih solid. Kurang dari satu dari empat anggota parlemen
adalah perempuan, di mana ini berarti mayoritas anggota petahana adalah
laki-laki. Biaya ekstra yang harus dikeluarkan untuk mengalahkan kandidat
petahana sering menyurutkan niat kandidat perempuan untuk terus
berpartisipasi di dalam pemilu.

25

Ballington 2011, h. 27.

26 Wawancara personal dengan Anne Ferris, 6 Maret 2013, New York.
27

Ballington 2011, h. 27.
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Langkah-langkah untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik

1. Pendekatan legislatif terkait dengan kerangka politik dan pemilu dan
alokasi kepada partai dan kandidat politik melalui pendanaan publik.
Pendekatan ini mencakup:
• Penerapan alokasi dan distribusi dana publik yang netral secara gender
(netral-gender) di dalam desain regulasi, tetapi memiliki implikasi
kesetaraan gender di dalam implementasinya; atau
• Penerapan alokasi dan distribusi yang spesifik mempromosikan
kesetaraan gender baik dalam desain regulasi maupun implementasi.
2. Pendekatan non-legislatif diambil oleh para pemangku kepentingan
berdasarkan asas kesukarelaan. Pendekatan ini mencakup:
• Inisiatif partai politik, di mana partai secara sukarela berdasarkan
kesadaran sendiri mengambil langkah-langkah yang dapat
meningkatkan kesetaraan gender di dalam politik, dan langkahlangkah tersebut hanya berlaku bagi partai yang bersangkutan; atau
• Inisiatif masyarakat sipil, di mana masyarakat sipil melakukan inisiatif
menyalurkan dana secara langsung kepada kandidat perempuan.
Pada banyak kasus, inisiatif-inisiatif tersebut lebih banyak dilakukan
dalam konteks pemilu tingkat nasional daripada pemilu internal partai
untuk memiliki kandidat. Suatu negara dapat melakukan kombinasi dari
pendekatan-pendekatan di atas sesuai konteks dan tingkat regulasi politik
yang diterapkan. Pendekatan-pendekatan tersebut baru diterapkan oleh
banyak negara baru-baru ini, sehingga data terkait hasil dan efektivitasnya
masih belum terdokumentasi dengan baik. Tetapi, di bagian-bagian
selanjutnya bab ini akan mencoba menjabarkan dampak-dampak aktual
(ataupun yang masih bersifat potensial) dari pendekatan-pendekatan tersebut
terhadap para kandidat politik perempuan.

Perundang-undangan keuangan politik
Perundang-undangan keuangan politik bertujuan untuk meningkatkan
transparansi dan prinsip keadilan di dalam proses keuangan politik serta
untuk menyeimbangkan arena kompetisi bagi seluruh kandidat politik.
Regulasi-regulasi yang dihasilkan dapat berfokus untuk membatasi
pengaruh negatif yang dibawa oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan
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Ketika faktor-faktor di atas saling tumpang tindih satu sama lain, maka
akan sangat sulit bagi kandidat perempuan untuk menggalang keuangan
politik. Beberapa tahun terakhir, banyak negara yang melakukan reformasi
keuangan politik untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik bagi
kaum perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lain, meskipun target
dan efektivitas upaya reformasi tersebut berbeda-beda di tiap negara. Upaya
reformasi keuangan politik dapat dilakukan melalui pendekatan legislatif
dan non-legislatif:

tertentu. Bentuk regulasinya bisa berupa pelarangan bagi partai/kandidat
untuk menerima donasi dari sumber-sumber asing atau anonim, atau bisa
juga berupa pembatasan jumlah donasi yang boleh diterima oleh partai/
kandidat.28 Beberapa regulasi lain berfokus untuk menyeimbangkan arena
kompetisi politik, misalnya dengan membatasi keuntungan-keuntungan
yang dimiliki oleh kandidat petahana di dalam kontestasi pemilu. Hampir
semua negara di dunia mengundang-undangkan keuangan politik mereka.29
Regulasi atas pengeluaran, yakni regulasi yang mengatur berapa banyak uang
yang boleh dikeluarkan partai/kandidat, dapat membantu para kandidat
dengan sumber daya terbatas agar dapat berkompetisi secara adil dan setara
dengan kandidat-kandidat lain. Regulasi ini dapat mencakup peraturan
yang mewajibkan partai/kandidat untuk menyerahkan laporan finansial
terkait aktivitas kampanye mereka, termasuk informasi detail mengenai
jumlah uang yang dikeluarkan. Pendekatan lainnya adalah aspek penegakan
dan pengawasan regulasi. Dua aspek ini biasanya menjadi tanggung jawab
lembaga penyelenggara pemilu, departemen pemerintah (kementerian), atau
lembaga-lembaga lain yang memang khusus dibentuk untuk melakukan
fungsi penegakan dan pengawasan regulasi.30
Kebanyakan perundang-undangan keuangan politik sebetulnya didesain
secara netral dalam hal gender. Maksudnya, perundang-undangan tidak
secara eksplisit membuat pembedaan perlakuan berbasis gender, meskipun
mungkin akan ada dampak-dampak yang bersifat diskriminatif di dalam
praktiknya. Beberapa tahun belakangan, banyak negara yang dengan
sengaja menerapkan perundang-undangan yang secara spesifik didesain
untuk membantu gender tertentu, misalnya untuk mempermudah
mekanisme penyaluran dana bagi kandidat perempuan di dalam pemilu.
Secara keseluruhan, ada 27 negara yang menetapkan subsidi dana public
yang hanya akan diberikan apabila partai/kandidat memenuhi sejumlah
persyaratan terkait kesetaraan gender. Cara ini, misalnya, baru-baru ini
dilakukan oleh Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Irlandia, dan Meksiko,
di mana subsidi dana publik baru akan diberikan jika partai/kandidat
mengalokasikan sejumlah uang mereka untuk mempromosikan partisipasi
politisi perempuan di dalam proses pengambilan keputusan.31 Perundangundangan juga dapat ditujukan untuk mendorong praktik-praktik inovatif
lain, misalnya upaya partai politik untuk mengalokasikan sejumlah uang
mereka untuk meningkatkan kapasitas anggota perempuan atau membentuk
sayap organisasi perempuan. Dampak yang dapat dihasilkan oleh regulasi
28

Ohman 2013, h. 20.

29

Ibid., h. 11.

30

Ohman dan Zainulbhai 2009, h. 88–9.

31 Albania, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Tanjung Verde, Kolombia, Kosta Rika,
Kroasia, Ethiopia, Finlandia, Prancis, Georgia, Haiti, Honduras, Irlandia, Italia, Kenya, Republik
Korea, Mali, Meksiko, Maroko, Niger, Panama, Papua New Guinea, Portugal, Romania, dan Togo.
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Tabel 9.1. Peraturan keuangan politik dan pertimbangan gender
Regulasi terkait aktivitas
kampanye (netral-gender)

Subsidi dana publik sebagai
insentif kesetaraan gender

Regulasi yang didesain
khusus untuk meningkatkan
kesetaraan gender

• Pelarangan dan pembatasan
pengeluaran bagi partai/
kandidat
• Pelarangan dan pembatasan
penerimaan donasi bagi partai/
kandidat
• Akses media
• Pembatasan waktu periode
kampanye
• Penyerahan dan pengawasan
laporan keuangan bagi partai/
kandidat

• Pengurangan jumlah subsidi
dana publik bagi partai yang
tidak memenuhi syarat kuota
kandidat perempuan
• Penarikan subsidi dana
publik bagi partai yang
tidak mengusung kandidat
perempuan dalam jumlah
tertentu
• Tambahan subsidi dana publik
bagi partai yang memenuhi
persyaratan jumlah kandidat
yang harus diusung
• Tambahan subsidi dana publik
bagi partai yang berhasil
memenangkan sejumlah
kandidat perempuan

• Alokasi dana untuk pelatihan
dan promosi kesetaraan gender
• Pembentukan sayap organisasi
perempuan
• Pemberian bantuan dan insentif
non-uang, seperti pembuatan
materi kampanye

Sumber: Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik. Lihat: http://idea.int/political-finance

Perundang-undangan yang ditargetkan pada masa kampanye
(netral-gender)

Meski data yang tersedia hanya sedikit, dampak regulasi kampanye (yang
didesain sebagai regulasi netral-gender) terhadap kesetaraan gender akan
dijabarkan di bawah ini.
Pelarangan dan pembatasan pengeluaran bagi partai/kandidat

Pelarangan dan pembatasan pengeluaran didesain untuk meregulasi biaya
kampanye dan memastikan bahwa kandidat-kandidat yang memiliki
sumber daya finansial berlebih tidak mengeksploitasi kekayaan mereka
secara tidak proporsional. Pelarangan belanja kampanye biasanya diterapkan
untuk mencegah praktik suap suara, di mana 90 persen negara di dunia
memiliki regulasi semacam ini.32 Terlepas dari banyaknya jumlah negara
yang menerapkan, efektivitas regulasi ini sebetulnya sangat tergantung pada
kualitas implementasinya. Sayangnya, implementasi yang kuat relatif sulit
dilakukan karena membutuhkan dukungan mayoritas anggota parlemen, di
mana anggota parlemen itu sendiri justru yang menjadi target dari regulasi
semacam ini.33
32

Ohman 2013, h. 33.

33

Ibid., h. 34.
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dan perundang-undangan keuangan politik terhadap kesetaraan gender, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat pada Tabel 9.1. dan
akan dibahas lebih jauh pada bagian selanjutnya.

Pembatasan pengeluaran dirancang untuk mengatasi keuntungan yang tidak
adil yang mungkin dimiliki para kandidat dengan lebih banyak sumber daya
dalam menyelenggarakan kampanye, serta untuk menangkal tren kenaikan
biaya kampanye di dalam pemilu. Menurut Basis Data International IDEA
mengenai Keuangan politik, hampir sepertiga negara di dunia memiliki
regulasi pembatasan pengeluaran, dan lebih dari 40 persen negara meregulasi
secara spesifik jumlah uang yang boleh dikeluarkan oleh kandidat.34
Keuangan Politik dapat memberikan keunggulan besar bagi para kandidat,
khususnya di negara di mana uang kerap diasosiasikan dengan kebebasan
berbicara (speech) dan pamor (visibility). Oleh sebab itu regulasi pembatasan
pengeluaran dapat memberikan efek langsung bagi kesuksesan kampanye
kandidat perempuan. Meski bukti-bukti kuantitatif mengenai hal ini sangat
terbatas, sejumlah riset di Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan
bahwa, ketika kandidat perempuan memiliki jumlah dana yang sama
dengan kandidat laki-laki (atau bahkan lebih), mereka memiliki kesempatan
memenangkan pemilu yang seimbang.35

‘Saya pikir kita semua bisa melihat bahwa di seluruh dunia, di berbagai jenis masyarakat dan
budaya, kaum perempuan tidak memiliki akses keuangan kampanye yang sama besar dengan
laki-laki, atas berbagai alasan. Saya pikir menjadi sangat penting bagi pemerintah dan komisi
pemilu di masing-masing negara untuk merumuskan peraturan yang lebih ketat mengenai
pengeluaran partai/kandidat saat pemilu – dan mereka harus menegakkan peraturan tersebut
secara utuh. Jika jumlah uang yang diregulasi masih dapat dikelola dengan mudah, maka arena
kompetisi politik sudah tergolong adil dan seimbang. Tetapi jika jumlahnya terlampau banyak,
maka, tanpa terkecuali (karena hampir semua negara di dunia adalah negara berkembang), pasti
kaum laki-laki yang memiliki akses terhadap uang tersebut dan bukan perempuan. Daripada
mencari cara untuk meningkatkan jumlah uang yang dapat diraih kandidat perempuan, saya
pikir kita sebaiknya menurunkan jumlah uang yang dibelanjakan para kandidat agar menjadi
lebih mudah dikelola.’
Dr. Donya Aziz, anggota Dewan Nasional, Pakistan

Di banyak negara, salah satu persoalan yang paling mengakar kuat adalah
kandidat petahana, dan mayoritas kandidat petahana di dunia adalah
laki-laki.36 Tiga perempat negara di dunia memiliki regulasi yang khusus
mengatur soal kandidat petahana, termasuk regulasi mengenai pembatasan
penggunaan fasilitas negara dan pengeluaran. Salah satu cara untuk mengatasi
persoalan ini adalah dengan memperbolehkan kandidat non-petahana untuk
34

Lihat juga Ohman 2013, h. 36.

35

Burrell 1996, 1998.

36

Ballington 2003, h. 164.
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Regulasi pembatasan pengeluaran menentukan berapa banyak jumlah uang
boleh dikeluarkan dalam aktivitas kampanye, misalnya untuk publisitas,
media, pembuatan materi kampanye, dan melakukan pawai. Secara internal,
partai politik menentukan bagaimana dana harus dialokasikan, dan salah satu
pertimbangan paling penting adalah penentuan kandidat mana yang layak
mendapatkan dana lebih. Biasanya, partai akan cenderung meminggirkan
kandidat perempuan di dalam penentuan alokasi dana internal, terutama
jika kandidat perempuan tidak memiliki jabatan yang tinggi dan tidak
begitu dikenal publik.38
Tetapi, meskipun regulasi pembatasan belanja dapat memberikan dampak
positif terhadap kandidat perempuan di dalam proses pemilu, sayangnya
regulasi semacam itu tidak benar-benar mengatasi persoalan utama yang
dihadapi kandidat perempuan, yakni penggalangan dana. Pada beberapa
kasus, regulasi pembatasan belanja justru dapat menjadi kontra-produktif,
terutama di negara-negara yang memiliki mekanisme penggalangan dana
yang kuat untuk kandidat perempuan, seperti di AS. Sedangkan untuk
negara-negara lain, masih dibutuhkan riset dan studi lebih jauh untuk
mengetahui dampak regulasi pembatasan pengeluaran terhadap tingkat
keterpilihan kandidat perempuan.
Pelarangan dan pembatasan penerimaan donasi bagi partai/kandidat

Salah satu regulasi alternatif atau komplementer bagi regulasi pembatasan
pengeluaran adalah pembatasan bagi jumlah donasi atau kontribusi politik yang
dapat diterima oleh partai/kandidat. Regulasi semacam ini ditujukan untuk
meminimalisir pengaruh donatur-donatur kaya yang memiliki kepentingankepentingan tertentu. Ketika pembatasan donasi ditetapkan terlalu tinggi,
donatur-donatur kaya dapat menanamkan kepentingan-kepentingan mereka
melalui dana kampanye, di mana hal ini dapat merugikan kandidat perempuan
yang nyaris tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan besar.
Kurang dari setengah negara di dunia memiliki regulasi yang mengatur jumlah
donasi yang dapat diterima partai/kandidat.
37 Minnesota Campaign and Public Disclosure Board (Dewan Kampanye dan Keterbukaan Publik
Minnesota) 2005.
38

Lihat http://iknowpolitics.org/es/comment/7448#comment-7448
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membelanjakan dana kampanye yang lebih besar. Di negara bagian Minnesota
di AS, misalnya, ada undang-undang yang memperbolehkan kandidat yang
baru pertama kali mengikuti pemilu untuk membelanjakan uang lebih
banyak dari kandidat petahana.37 Hal ini dilakukan untuk meminimalisir
penerapan pembatasan belanja yang masuk akal (dan dibedakan berdasarkan
status petahana) dapat membawa dampak yang positif bagi kandidat
perempuan pada jangka panjang – selain menguntungkan juga bagi kandidat
laki-laki yang baru mengikuti pemilu.

Oleh karena jumlah donasi individual yang diterima kandidat perempuan
cenderung lebih kecil dibandingkan kandidat laki-laki, maka kandidat
perempuan harus mendapatkan jumlah donatur individual yang lebih
banyak dari laki-laki agar jumlah donasi yang mereka terima sepadan.39
Tingkat pembatasan donasi yang rendah (regulasi ketat) dapat memaksa
semua kandidat, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari donatur
individual dalam jumlah besar dan tidak lagi hanya bergantung pada
segelintir donatur kaya raya.
Mengingat adanya potensi dampak negatif yang dapat dibawa oleh beberapa
donatur, beberapa negara menerapkan regulasi pelarangan sama sekali
terhadap sejumlah sumber pendanaan.40 Regulasi semacam ini diterapkan
untuk mencegah pengaruh kepentingan sejumlah donatur, seperti pihak
asing atau orang-orang dari kelompok industri yang mungkin menuntut
kepentingan-kepentingannya dipenuhi lewat donasi yang diberikan.
Tetapi salah satu bentuk pelarangan yang paling umum diterapkan adalah
pelarangan terhadap penggunaan sumber daya negara kepada partai
dan kandidat. Pelarangan-pelarangan lain yang juga banyak diterapkan
adalah donasi korporasi (lebih dari 20 persen negara di dunia menerapkan
pembatasan ini), donasi pihak asing, donasi dari perusahaan milik negara,
donasi dari serikat perdagangan, dan donasi dari sumber-sumber anonim.
Pelarangan terhadap penggunaan sumber daya negara merupakan regulasi
yang penting. Penggunaan sumber daya dan fasilitas negara di luar alokasi
subsidi dana publik (seperti menggunakan kendaraan dan pegawai instansi
pemerintah untuk pawai) dapat membuat kandidat petahana memiliki
keunggulan yang tidak proporsional. Lebih jauh, regulasi pelarangan
penggunaan sumber daya negara dapat sekaligus mencegah praktik korupsi.
Hal ini terjadi pada pemilu tahun 2010 di Brazil, di mana sekitar 30 persen
anggota Kongres menghadapi tuntutan penyalahgunaan uang negara
untuk tujuan-tujuan kampanye.41 Pada saat itu, politisi perempuan hanya
menduduki 45 dari 513 kursi yang tersedia (8,8 persen) di Majelis Rendah
Brazil, di mana ini berarti pihak-pihak yang paling diuntungkan dari praktik
penyalahgunaan tersebut mayoritas adalah laki-laki.42
Pelarangan donasi juga penting dalam kaitannya dengan sumber-sumber
pendanaan ilegal. Di sejumlah negara, donasi-donasi ilegal memiliki
pengaruh yang sangat besar di dalam pemilu, terutama karena penegakan
regulasi finansial yang relatif sulit. Melarang partai/kandidat menerima
donasi dari sumber-sumber ilegal akan secara langsung memberikan
keuntungan bagi kandidat perempuan karena kemungkinan besar kandidat
39

Baker 2006, h. 18–23.

40

Ohman 2013, h. 17.

41

The Economist 2010.

42

IPU 2010.
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Akses media

Memberikan partai/kandidat subsidi akses terhadap penggunaan media
massa merupakan salah satu bentuk pemberian dana publik tidak langsung
(subsidi non-tunai). Partai dan kandidat politik membutuhkan akses media
massa untuk menyebarluaskan program dan rencana kebijakan mereka kepada
konstituen dan untuk meningkatkan popularitas. Tiga-perempat negara di
dunia memiliki regulasi yang mewajibkan pemerintah memberikan subsidi
akses media kepada kandidat, partai, atau keduanya. Durasi penayangan
iklan kampanye yang diberikan bisa dialokasikan secara merata kepada
seluruh peserta pemilu, atau dibagi berdasarkan jumlah perolehan kursi di
parlemen, jumlah kandidat yang diusung, jumlah suara yang diperoleh pada
pemilu sebelumnya, atau berdasarkan kriteria-kriteria lain yang ditetapkan
lembaga penyelenggara pemilu.
Kandidat perempuan biasanya menghadapi kesulitan di dalam menyampaikan
program politik mereka kepada masyarakat karena terbatasnya akses
media.44 Keterbatasan ini bisa karena mereka tidak mampu membayar
biaya penayangan iklan yang terlampau mahal atau mereka memang tidak
diberikan alokasi akses media yang memadai oleh partai pengusungnya.
Oleh sebab itu subsidi akses media merupakan regulasi penting bagi kandidat
perempuan agar nama mereka dikenal oleh publik. Pada pemilu tahun 2001
di Timor Timur, pemerintah memberikan durasi penayangan iklan ekstra
kepada kandidat perempuan atau partai politik yang mengusung politisi
perempuan sebagai kandidat utama.45 Di Brazil, reformasi perundangundangan tahun 2009 menetapkan bahwa 10 persen durasi penayangan
iklan yang diberikan kepada partai politik harus digunakan untuk kandidat
43

UNDP dan UN Women 2013.

44

Llanos 2011.

45

Pires 2002, h. 36.
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perempuan tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan
semacam itu. Kaum perempuan merupakan kelompok minoritas di dalam
jejaring aktivitas ilegal yang kerap menyumbangkan uangnya ke dalam
sistem politik, seperti kartel narkoba, kelompok perang, milisi pemberontak,
atau bisnis perdagangan manusia. Di dalam sebuah seminar di Belize,
sekelompok aktivis masyarakat sipil memaparkan bahwa donasi-donasi
politik ilegal sangat merugikan kandidat perempuan, yang sangat kecil
kemungkinannya terlibat di dalam aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal dan
kecil pula kemungkinan mereka mendapatkan donasi dari sumber-sumber
semacam itu.43 Terlepas dari sulitnya menegakan regulasi pelarangan donasi
ilegal, mengadopsi dan menerapkan undang-undang pelarangan semacam
ini akan sangat membantu menyeimbangkan arena kompetisi politik di
dalam pemilu, dan mungkin akan membantu meningkatkan kesempatan
kandidat perempuan untuk memenangi pemilu.

perempuan.46 Regulasi semacam ini dapat membantu menyeimbangkan
akses media antara kandidat laki-laki dan perempuan, serta bisa menjadi
insentif bagi partai politik untuk mengusung politisi perempuan sebagai
kandidat utama. Di Afghanistan, meskipun undang-undang yang ada tidak
memberikan detail spesifik tentang bagaimana akses media harus dialokasi,47
faktanya sekitar 76 persen kandidat perempuan menggunakan subsidi akses
media yang disediakan pemerintah pada pemilu tahun 2005, dibandingkan
dengan kandidat laki-laki yang hanya 55 persen.
Ekspose media merupakan elemen penting untuk memenangkan pemilu,
serta dapat membantu menghapus sterotip di dalam benak masyarakat
bahwa perempuan bukanlah kandidat politik yang handal.48 Para pemilih
cenderung memiliki standar yang tinggi di dalam menentukan kelayakan
seorang kandidat perempuan, di mana pada gilirannya standar kelayakan
tersebut akan menetukan popularitasnya: semakin dianggap layak, maka ia
akan semakin populer.49
Pembatasan waktu periode kampanye

Hanya terdapat sedikit data mengenai jumlah negara yang menerapkan
regulasi pembatasan durasi masa kampanye dan dampaknya terhadap
hasil akhir pemilu. Membatasi durasi masa kampanye dapat membantu
menyeimbangkan arena kompetisi antara kandidat laki-laki dan perempuan,
karena durasi masa kampanye yang terlalu lama dapat meningkatkan jumlah
biaya yang harus dikeluarkan para kandidat untuk akomodasi, perjalanan,
dan pembuatan materi kampanye. Ketika terjadi penundaan pemilu di
Malawi pada tahun 2010, dilaporkan bahwa para kandidat perempuan
sangat dirugikan karena mereka tidak mampu membayar biaya yang timbul
akibat penundaan tersebut.50 Durasi kampanye yang terlalu panjang juga
menjadi problematis bagi kandidat perempuan karena mereka harus bekerja
sepanjang waktu di luar rumah. Hal ini dapat menyurutkan niat perempuanperempuan yang ingin maju di dalam pemilu, dan juga dapat mempengaruhi
kualitas kampanye politik yang dijalankan karena mereka masih memiliki
tanggung jawab domestik mengurus anak dan rumah tangga (khususnya jika
suami atau rekan mereka tidak mendukung keputusan mereka untuk ikut
serta di dalam pemilu).
Tetapi durasi kampanye yang terlalu pendek juga dapat merugikan kandidat
perempuan, karena durasi kampanye yang pendek akan menguntungkan
bagi kanididat petahana yang mayoritas adalah laki-laki. Pada pembuatan
46 Pemerintah Brazil 2009, Pasal 2.
47 IECA 2010.
48 Krook 2013, h. 9–10.
49 Barbara Lee Family Foundation 2012.
50 Ngozo 2010.
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Penyerahan dan pengawasan laporan keuangan partai/kandidat

Regulasi terkait laporan keuangan dapat mewajibkan partai/kandidat
untuk membuka identitas para donatur, jumlah donasi yang diberikan, dan
jumlah uang yang dikeluarkan selama masa kampanye. Langkah-langkah
tersebut penting untuk memastikan bahwa peraturan keuangan politik
yang diterapkan pemerintah benar-benar dipatuhi oleh partai/kandidat.
Regulasi terkait laporan keuangan juga dapat meningkatkan akuntabilitas,
serta dapat mencegah praktik korupsi melalui sumber-sumber dana ilegal,
pembelian suara, atau klientelisme. Regulasi ini juga dapat menjamin
bahwa para petinggi partai (yang mayoritas adalah laki-laki) tidak akan
menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi sumber-sumber
pendanaan secara tidak proporsional.

‘Kurangnya transparansi di dalam aktivitas kampanye partai, baik secara internal maupun
eksternal, membawa dampak negatif bagi kandidat perempuan. Ketika sumber daya partai
hanya dikelola oleh orang-orang kuat di dalam partai, maka dana tersebut cenderung hanya
akan dinikmati oleh orang-orang kuat itu sendiri – dan mayoritas dari mereka adalah laki-laki.’
Lilian Soto, mantan menteri, Paraguay51
52

Merujuk pada Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik,
lebih dari 80 persen negara di dunia memiliki regulasi terkait laporan
finansial, tetapi tidak semua negara menerapkan regulasi tersebut baik
kepada partai dan kandidat politik. Sebagaimana telah disebutkan di dalam
bab penahuluan buku ini, hal tersebut sangat mengkhawatirkan, karena
dapat menjadi celah regulasi yang dapat digunakan partai/kandidat untuk
menyalurkan dana-dana ilegal. Mekanisme pelaporan dan pengawasan juga
penting untuk mengetahui apakah peraturan-peraturan yang diterapkan
untuk meningkatkan kesetaraan gender—seperti penetapan kuota kursi
perempuan dan alokasi subsidi khusus untuk kandidat perempuan—telah
diimplementasikan dengan baik. Di Amerika Latin, misalnya, Brazil, Meksiko,
51

DPKO, DFS, DPA (Akan terbit).

52 WEDO 2007.
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undang-undang pemilu transisi di Libya pada tahun 2012, durasi pendaftaran
dan kampanye yang singkat diduga sangat mempengaruhi kemampuan
kandidat perempuan dalam memobilisasi dana dan sumber daya manusia
yang diperlukan untuk melakukan kampanye yang efektif.51 Sebagaimana
regulasi-regulasi yang telah disebut sebelumnya, dibutuhkan riset dan studi
lanjutan untuk benar-benar mengetahui dampak positif dan/atau negatif dari
regulasi pembatasan durasi kampanye terhadap kandidat perempuan.

dan Panama mengalokasikan sejumlah dana publik untuk mengadakan
pelatihan dan mempromosikan partisipasi kelompok perempuan di dalam
politik (2-50 persen dari subsidi dana publik), tetapi mereka tidak memiliki
mekanisme untuk memastikan bahwa dana tersebut telah dialokasikan
dengan baik dan menyerahkan semuanya pada partai politik.53 Tanpa adanya
pengawasan, sangat tidak mungkin untuk mengukur efektivitas peraturanperaturan tersebut terhadap tingkat partisipasi kelompok perempuan.
Regulasi terkait laporan keuangan yang ditegakkan dengan baik akan
berdampak positif bagi partisipasi kelompok perempuan dengan cara
meningkatkan transparansi proses pemilu dan menekan perilaku ilegal
dan pembelian suara—yang secara tidak langsung merugikan kelompok
perempuan. Desain mekanisme peraturan juga penting untuk mengecek
dampak dari peraturan tersebut terhadap tingkat partisipasi perempuan di
dalam pemilu. Tidak ada data yang cukup mengenai apakah regulasi laporan
keuangan perlu membedakan pelaporan pendapatan dan pengeluaran
kandidat berdasarkan jenis kelamin. Data semacam itu akan sangat berguna
untuk mengetahui bagaimana perilaku kandidat perempuan di dalam
mengelola pendanaan mereka dibandingkan kandidat laki-laki, serta untuk
mengetahui bagaimana alokasi distribusi pendanaan internal partai terhadap
kandidat laki-laki dan perempuan. Pemisahan laporan keuangan berdasarkan
jenis kelamin juga dapat meningkatkan transparansi, serta memudahkan
proses pengawasan dari pihak masyarakat sipil. Lebih jauh, regulasi semacam
ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk menilai efektivitas
perundang-undangan terhadap kesuksesan kampanye kandidat perempuan,
juga membantu mereka dalam mendesain pendekatan-pendekatan yang
dapat diujicoba.
Sukses atau tidaknya peraturan keuangan politik sangat bergantung pada
upaya penegakan regulasi dan mekanisme pemberian sanksi, di mana bentuk
dan jenisnya bisa bermacam-macam. Denda merupakan sanksi yang paling
umum diberikan, dan digunakan oleh sekitar 73 persen negara di dunia.
Sanksi-sanksi lain dapat berupa kurungan penjara, pemberhentian subsidi
dana publik, deregistrasi partai, pembatalan nominasi kandidat, pencabutan
jabatan, atau menon-aktifkan partai.54 Penegakan regulasi penting bagi isu
partisipasi perempuan karena hal ini dapat menjamin bahwa regulasi-regulasi
yang diterapkan pemerintah, khususnya regulasi yang memang didesain
untuk meningkatkan partisipasi perempuan, benar-benar dijalankan dengan
baik. Penegakan regulasi juga dapat menghasilkan efek samping yang positif
dengan cara memberikan kepercayaan diri bagi kelompok perempuan terhadap
sistem yang ada, serta mendorong mereka untuk menggunakan regulasi yang
ada untuk keunggulan diri mereka. Contohnya, jika regulasi pembatasan
pengeluaran benar-benar dijalankan dengan baik, politisi perempuan akan
53 Lihat http://iknowpolitics.org/es/comment/7688#comment-7688
54 Ohman 2013, h. 4.
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Tabel 9.2. Dampak gender dari perundang-undangan keuangan
Tipe
intervensi

Penggunaan

Pertimbangan

Pelarangan
dan
pembatasan
pengeluaran
bagi partai/
kandidat

• Pelarangan belanja
diterapkan di 90%
negara
• Pembatasan belanja
diterapkan di 30%
negara
• Pembatasan belanja
kandidat di 40%
negara

• Dapat membantu kandidat perempuan dan non-petahana, yang
umumnya tidak memiliki akses pendanaan yang cukup
• Dapat menghapus kekhawatiran calon kandidat perempuan
terkait biaya kampanye yang tinggi
• Efektivitas sangat bergantung pada implementasi dan
pengawasan
• Butuh bukti-bukti lebih jauh untuk mengetahui apakah regulasi
ini benar-benar membantu kandidat perempuan

Pelarangan
dan
pembatasan
penerimaan
donasi
bagi partai/
kandidat

• Kurang dari 50%
negara menerapkan
pembatasan
penerimaan donasi
bagi partai dan
kandidat
• Pelarangan donasi
dari korporasi di 70%
negara
• Hanya 30% negara
yang menerapkan
pembatasan
penerimaan donasi
untuk kandidat

• Kandidat perempuan cenderung menerima donasi kecil dari
banyak donatur, dan pembatasan penerimaan donasi dapat
membantu mengurangi penerimaan kandidat laki-laki dari
donatur-donatur besar
• Dapat mengurangi aliran dana dari sumber-sumber ilegal,
yang kerap mengalir kepada kandidat laki-laki
• Donatur perempuan cenderung lebih banyak menyumbangkan
waktu dan tenaga dibandingkan donatur laki-laki
• Dapat meningkatkan waktu untuk berkampanye ke banyak
donatur

Akses media

• Subsidi akses media
untuk partai di 66%
negara
• Subsidi akses media
untuk kandidat di 46%
negara

• Dapat memberikan akses media yang setara kepada kandidat
laki-laki dan perempuan
• Dapat menjadi insentif untuk mendorong partisipasi kaum
perempuan
• Dapat mengubah bias persepsi media terhadap politisi
perempuan melalui tingkat kehadiran yang lebih besar

Pembatasan
waktu
periode
kampanye

• Tidak ada data

• Dapat membantu kandidat perempuan dengan menurunkan
biaya kampanye dan mengurangi waktu yang harus dihabiskan
di luar rumah
• Dapat membawa pengaruh negatif terhadap kemampuan
kandidat untuk menggalang dana

Penyerahan
dan
pengawasan
laporan
keuangan
partai/
kandidat

• Regulasi pelaporan di
hampir 90% negara

• Dapat mengurangi pengaruh kekuasaan jejaring sosial dan
individu-individu tertentu lewat peningkatan transparansi
• Dapat mencegah aliran dana dari sumber-sumber ilegal
• Dapat memastikan bahwa regulasi yang didesain untuk
meningkatkan partisipasi perempuan benar-benar dijalankan
• Dapat menjadi sumber data dan informasi mengenai praktik
pelaporan berbasis gender

Pendanaan publik untuk penegakan regulasi kuota dan
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lebih percaya diri untuk maju sebagai pesaing kandidat petahana laki-laki
dalam pemilu. Regulasi yang ditegakkan dengan baik akan dapat membantu
mengubah persepsi masyarakat tentang siapa saja yang boleh berpartisipasi di
dalam pemilu sebagai kandidat (dan siapa yang dapat menang).

insentif kandidat

Regulasi pemberian subsidi dana publik—digunakan oleh 117 negara
di dunia—didesain untuk membantu aktivitas kampanye partai politik
dan fungsi operasionalnya sebagai institusi.55 Dana publik lebih banyak
dialokasikan untuk partai daripada kandidat politik,56 dan biasanya diberikan
untuk membiayai pengeluaran kampanye, pelatihan, aktivitas kepartaian,
dan pengembangan institusi internal partai.
Dana publik dapat disalurkan secara langsung dan tidak langsung. Dana
publik langsung menyediakan uang (tunai) bagi partai politik untuk
meningkatkan kualitas operasional mereka, atau untuk memastikan
bahwa sejumlah prioritas benar-benar dimasukkan ke dalam program
kerja mereka.57 Sedangkan dana publik tidak langsung memberikan
sejumlah sumber daya (non-tunai) untuk aktivitas kampanye, seperti
transportasi, ruang publik, subsidi akses penggunaan media massa seperti
TV, radio, koran, dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan semacam ini
dapat membantu menyeimbangkan arena kompetisi politik di antara para
kandidat, memastikan partai-partai kecil dapat dikenal publik dan semua
program partai politik dapat tersampaikan kepada para pemilih.
Beberapa tahun belakangan, reformasi keuangan politik dilakukan untuk
mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender. Reformasi ini umumnya berlaku
pada fase pra-pemilu dan menyasar kandidat perempuan yang diusung partai
politik, meskipun ada juga yang menyasar partai politik dan berlaku pada
periode antar-pemilu. Secara keseluruhan, sudah ada 27 negara mengadopsi
reformasi pendanaan untuk meningkatkan kesetaraan gender di dalam
sistem politik.58 Upaya reformasi ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori:
1. Penggunaan dana publik sebagai insentif atau sanksi atas kepatuhan
atau ketidakpatuhan aktor-aktor politik terhadap undang-undang kuota
pemilu; dana publik bisa ditarik atau ditambah sesuai dengan jumlah
kuota yang berhasil dipenuhi partai politik. Dengan kata lain, dana
publik di sini digunakan sebagai alat untuk menegakkan regulasi
kuota gender;
2. Penggunaan dana publik sebagai insentif untuk meningkatkan jumlah
kandidat perempuan atau pemenang pemilu perempuan, tetapi tidak
berhubungan dengan regulasi mengenai kuota perempuan; dan
3. Dana publik yang memang dialokasikan untuk meningkatkan kesetaraan
55 Ibid., h. 24.
56 Ibid., h. 23.
57 Ohman 2013, h. 24.
58 Albania, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Tanjung Verde, Kolombia, Kosta Rika,
Kroasia, Ethiopia, Finlandia, Prancis, Georgia, Haiti, Honduras, Irlandia, Italia, Kenya, Republik
Korea, Mali, Meksiko, Maroko, Niger, Panama, Papua Nugini, Portugal, Romania, dan Togo.: Financi
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Gambar 9.1. Negara-negara yang telah mengadopsi reformasi
keuangan politik yang secara langsung menargetkan kesetaraan gender
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Lebih dari dua-pertiga pendekatan-pendekatan ini mulai diterapkan selama
lima tahun terakhir, sehingga baru benar-benar digunakan pada satu kali
siklus pemilu. Oleh sebab itu hasil dan tingkat efektivitas reformasi tersebut
belum terdokumentasi dengan baik. Sub-bab ini akan menjabarkan sejumlah
inisiatif utama yang dilakukan dan dampak aktual (dan potensial) yang
diberikan inisiatif-inisiatif tersebut kepada kandidat perempuan.
Pendanaan publik dan penegakan regulasi kuota gender

Sebelas negara menggunakan alokasi subsidi dana publik untuk menegakan
regulasi kuota perempuan dalam pemilu (lihat Tabel 9.3.). Pendanaan publik
dapat menjadi insentif finansial bagi partai politik untuk memenuhi kuota yang
ditetapkan atau, sebaliknya, menjadi hukuman jika mereka gagal memenuhi
persyaratan tersebut. Pendekatan ini relatif baru. Prancis merupakan negara
pionir dengan mengadopsi undang-undang kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan pada tahun 1999, yang menyediakan akses setara bagi lakilaki dan perempuan dalam dunia kepemiluan. Pada tahun 2000, reformasi
peraturan pemilu menetapkan bahwa hukuman atas ketidakpatuhan
terhadap regulasi kesetaraan gender adalah pengurangan subsidi dana publik
yang diberikan pemerintah kepada partai politik berdasarkan jumlah suara
yang diraih pada pemungutan suara tahap pertama.59 Pada tahun 2006,
Portugal ikut menerapkan peraturan yang sama. Tetapi, mayoritas negaranegara baru menerapkan peraturan tersebut setelah tahun 2010. Biasanya,
pengurangan subsidi dana publik hanyalah satu dari sekian banyak sanksi
59

Lihat http://www.quotaproject.org
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gender dan pemberdayaan kelompok perempuan di dalam partai politik.

bagi pelanggaran regulasi, seperti di Albania, Georgia, dan Irlandia.
Insentif dan sanksi dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Insentif
kandidat adalah subsidi tambahan yang diberikan kepada partai politik
yang mengusung sejumlah kandidat perempuan sesuai dengan kuota yang
ditetapkan. Insentif kandidat ini, misalnya, diterapkan di Kroasia dan Georgia.
Di Georgia, partai politik yang mengusung minimal 20 persen kandidat
laki-laki dan minimal 20 persen kandidat perempuan akan mendapatkan
tambahan subsidi sebesar 10 persen. Tetapi, pada pemilu tahun 2012, insentif
tersebut tidak membawa dampak yang diharapkan. Meskipun ada sejumlah
partai yang mematuhi peraturan tersebut dan mendapatkan tambahan dana
subsidi, dua partai yang memenangi kursi di parlemen justru tidak mematuhi
peraturan tersebut. Sejumlah pihak kemudian mengajukan amandemen
terhadap undang-undang yang mengatur insentif tersebut (Undang-Undang
Organik mengenai Perserikatan Politik Masyarakat Georgia) pada tahun
2013. Proposal amandemen tersebut mengajukan tuntutan bahwa setiap
partai akan menerima 30 persen tambahan subsidi (naik dari 10 persen)
jika mereka mengusung 30 persen kandidat dari kedua gender (naik dari
20 persen) dari total sepuluh kandidat.60 Pendekatan-pendekatan semacam
ini mungkin tidak akan efektif terhadap partai-partai besar, karena insentif
finansial yang diberikan tidak sebanding dengan kekayaan yang mereka
miliki.
Subsidi dana publik juga dapat digunakan sebagai sanksi bagi ketidakpatuhan
terhadap regulasi kuota gender, di mana jumlah subsidi kepada partai akan
dikurangi jika mereka tidak mengusung kandidat perempuan sesuai dengan
jumlah yang ditetapkan. Mekanisme sanksi semacam ini diterapkan di
Albania, Prancis, Irlandia, dan Portugal. Amandemen tahun 2012 terhadap
Undang-Undang Pemilu Irlandia menyatakan bahwa jumah subsidi kepada
partai akan dikurangi 50 persen jika mereka tidak mengusung minimal 30
persen kandidatnya dari kedua gender. Di Kenya, partai politik bahkan tidak
akan menerima subsidi jika sejumlah kandidat perempuan yang mereka usung
tidak memenangi pemilu legislatif. Peraturan yang diterapakan bersamaan
dengan mekanisme kuota berbasis gender, berhasil meningkatkan jumlah
kandidat perempuan yang berhasil memenangi pemilu sebesar dua kali lipat
menjadi 18,6 persen.
Tetapi, sekali lagi, pendekatan semacam itu tidak efektif terhadap partaipartai besar dan kaya raya, karena mereka cenderung memilih untuk
menerima sanksi (membayar denda) daripada harus menambah jumlah
kandidat perempuan yang diusung, sebagaimana terjadi di Prancis.61 Di sana,
partai-partai kecil cenderung mematuhi peraturan kuota 50 persen untuk
60 
Korespondensi lewat email dengan Zurab Kharatishvili, ketua, Central Election Commission of
Georgia (Komisi Pemilu Pusat Georgia), Juli 2013.
61 Ohman 2013.
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Selain insentif pendanaan dan mekanisme sanksi, salah satu mekanisme
penegakan regulasi kuota lainnya adalah menolak daftar kandidat yang
tidak memenuhi syarat kuota yang ditetapkan, sebagaimana dilakukan di
Serbia. Meskipun semua pendekatan-pendekatan ini benar-benar dapat
meningkatkan jumlah partisipasi kandidat perempuan di dalam pemilu,
sayangnya kesemua pendekatan tersebut tidak benar-benar menyelesaikan
persoalan utama yang dihadapi para kandidat perempuan, yakni minimnya
akses pendanaan kampanye. Tentu saja, perlu riset lebih lanjut untuk
memastikan bagaimana para kandidat perempuan diuntungkan oleh
mekanisme insentif dan sanksi sebagaimana telah disebut di atas. Sebagai
tambahan, tentu juga akan sangat berguna untuk meneliti bagaimana
partai politik menggunakan keuangan politik yang mereka miliki untuk
mempromosikan kesetaraan gender. Para politisi perempuan mungkin
perlu untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan partai agar
dapat memastikan bahwa keuangan politik yang dikeluarkan benar-benar
digunakan untuk keuntungan semua kandidat.

62

Dolez dan Laurent 2011.

63 Di dalam buku ini, Dolar Internasional (I$) ditulis bersama dengan jumlah uang dalam mata uang
negara masing-masing. Dolar Internasional adalah mata uang hipotetis yang menghitung daya beli
masyarakat sehingga cocok digunakan sebagai pembanding antar negara. Untuk negara-negara yang
daya beli masyarakatnya berbeda secara signifikan dengan Amerika Serikat (yang menjadi dasar
pembanding), nilai tukar I$ mungkin dapat berbeda dengan nilai tukar nominal. Tidak akan ada
pembandingan bagi Dolar AS (karena nilainya sama dengan I$), mata uang tidak dikenal, dan mata
uang sekunder seperti Euro. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab Tambahan V.
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kandidat perempuan, karena mereka sangat bergantung pada pendanaan
publik dibandingkan partai-partai besar, yang cenderung lebih memilih
untuk mengusung kandidat petahana (di mana mayoritasnya adalah lakilaki) karena kesempatan menangnya lebih besar.62 Pada pemilu tahun 2013
di Albania, setiap daftar kandidat yang diajukan partai harus terdiri dari
minimal satu kandidat laki-laki dan satu kandidat perempuan pada posisi tiga
teratas, dan total seluruh kandidat yang diajukan minimal harus memiliki
30 persen dari kedua gender. Untuk memenuhi kuota tersebut, banyak partai
yang menempatkan kandidat perempuan mereka di posisi terbawah daftar
yang kemungkinan menangnya sangat kecil. Pada tahun 2012, pemerintah
mencabut mekanisme sanksi yang mewajibkan komisi pemilu untuk tidak
menyertakan partai-partai yang melanggar kuota gender. Sebagai gantinya,
komisi pemilu hanya menjatuhkan denda kepada tiga partai terbesar yang
tidak memenuhi kuota tersebut. Pada tahun 2012, denda yang diberikan
pada para pelanggar bervariasi antara 30.000 lek Albania (ALL) (I$520)63
hingga 1 juta ALL (I$17.000).64

Tabel 9.3. Penegakan kuota pemilu melalui pendanaan publik65
Negara

Tipe Kuota

Detail regulasi

Tahun penerapan

Albania

30% kandidat harus
perempuan

Pelanggaran akan dikenai denda 1.000.000 ALL
(I$17.000) untuk pemilu nasional dan 50.000
ALL (I$860) untuk pemilu daerah.

2012

Burkina
Faso

30% kandidat harus
perempuan

Pelanggaran akan dikenai sanksi pemotongan
subsidi sebesar 50%. Jika partai mengusung
lebih dari 30% perempuan, akan mendapat
subsidi tambahan.

2009

Tanjung
Verde

Representasi
seimbang antar kedua
gender di dalam
daftar kandidat

Subsidi tambahan bagi koalisi atau partai yang
daftar kandidatnya (jika terpilih pada tingkat
nasional) memiliki 25% politisi perempuan.

2010

Kroasia

Representasi
seimbang antar kedua
gender di dalam
daftar kandidat

Bagi setiap kandidat minoritas yang memenangi
pemilu, partai pengusung akan mendapat subsidi
tambahan sebesar 10% dari jumlah alokasi dana
subsidi bagi masing-masing anggota lembaga
representatif.

2011

Prancis

Tidak boleh lebih
dari 51% kandidat
berasal dari salah
satu gender

Jika perbedaan gender di antara kandidat
mencapai 2%, dana subsidi akan dikurangi
sebesar tiga-perempat.

2011
1998

Georgia

20% kandidat harus
perempuan

Partai akan mendapat subsidi tambahan jika
mengusung 20% kandidat perempuan dari setiap
10 kandidat yang diusung.

2012

Irlandia

30% kandidat harus
perempuan (akan
dinaikkan menjadi
40% pada 2019)

Pelanggaran akan dikenai sanksi pengurangan
subsidi hingga 50%

2012

Kenya

30% penjatahan kursi
(reserved seats)

Partai tidak akan menerima subsidi jika duapertiga kandidat yang memenangi pemilu hanya
dari salah satu gender.

2011

Korea
Selatan

50% kandidat
perempuan untuk
daftar representasi
pemilu proporsional

Subsidi khusus untuk kandidat perempuan akan
didistribusikan kepada partai berdasarkan rasio
kursi di Dewan Nasional dan jumlah suara yang
dimenangkan.

2010

Niger

Penjatahan kursi

Dana subsidi partai dialokasikan sebesar 30%
dari total penerimaan pajak negara setiap
tahunnya; 10%-nya didistribusikan sesuai
proporsi politisi perempuan yang terpilih di
semua level pemerintahan.

2010

Portugal

33% kandidat harus
perempuan

Subsidi akan dikurangi jika representasi salah
satu gender kurang dari 20%. Jika kedua gender
hanya terwakili sebesar 20% hingga 33,3%,
subsidi publik akan dikurangi sebesar 25%.

2006

Catatan: ALL = Lek Albania

65 
Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik (International IDEA Political Finance
Database).
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Dana publik untuk menambah nominasi kandidat perempuan

Faktor-faktor terpenting agar pendekatan semacam ini berjalan efektif
adalah soal waktu (apakah dana subsidi diberikan sebelum atau sesudah
pemilu), tingkat ketergantungan partai terhadap subsidi pemerintah, dan
besaran sanksi atau denda yang diberikan. Waktu penerapan regulasi juga
penting. Denda atau dana tambahan yang diberikan berdasarkan jumlah
kandidat perempuan yang terpilih mungkin tidak akan terlalu efektif karena
diterapkan pasca periode pemilu, di mana ekspose media mulai berkurang
dan dana kampanye telah banyak dikeluarkan. Belum lagi harus ada upaya
tambahan untuk melakukan pengawasan dan mempublikasi laporan
keuangan politik pasca-pemilu.
Di Bosnia dan Herzegovina, Undang-Undang Pendanaan Partai tahun 2009
menetapkan bahwa 10 persen dari total dana subsidi akan didistribusikan
kepada parlemen sesuai dengan proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh
gender minoritas. Pada pemilu tahun 2010, ada peningkatan persentase
jumlah kandidat perempuan terpilih di parlemen sebesar 2 persen dari tahuntahun sebelumnya, sehingga totalnya saat ini mencapai 16,7 persen. Secara
keseluruhan, partai politik menaati dan bahkan melampaui persyaratan kuota
gender bagi perempuan sebesar sepertiga dari total kandidat yang diajukan,
sehingga total kandidat perempuan mencapai 37,7 persen. Organisasi untuk
Keamanan dan Kerjasama Eropa menyatakan bahwa, berdasarkan undangundang keuangan politik, ‘partai-partai yang tidak memiliki representasi
di parlemen dikecualikan dari pemberian subsidi dana publik’.66 Hal ini
memicu perdebatan mengenai persyaratan dana publik, yakni apakah hanya
partai-partai di parlemen yang dianggap layak untuk menerima subsidi dana
publik.
Undang-Undang mengenai Pendanaan Aktivitas Partai Politik dan
Kampanye Pemilu tahun 2006 di Romania menyatakan bahwa ‘setiap partai
politik yang mengusung kandidat perempuan di posisi atas, jumlah alokasi
66
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Dana publik juga bisa digunakan sebagai insentif untuk meningkatkan
jumlah kandidat perempuan yang dinominasikan, tanpa harus menggunakan
regulasi penetapan kuota berbasis gender. Tabel 9.4 menunjukkan delapan
negara yang telah menerapkan pendekatan semacam itu, di mana enam
di antaranya tidak memiliki regulasi kuota gender. Meskipun Bosnia dan
Herzegovina dan Kolombia menerapkan regulasi kuota gender, keduanya
tidak meggunakan subsidi dana publik sebagai alat untuk menegakkan
regulasi tersebut. Di Kolombia, Mali, dan Romania, jumlah subsidi dana
publik yang diberikan kepada partai dapat bertambah sesuai dengan
jumlah kandidat perempuan yang memenangi pemilu. Hanya Haiti yang
mendistribusikan dana subsidi tambahan berdasarkan jumlah nominasi dan
jumlah kandidat perempuan yang memenangi pemilu.

dana bantuan dari anggaran negara akan ditambahkan sesuai proporsi
jumlah mandat yang diterima oleh kandidat perempuan selama masa
pemilu’.67 Sayangnya undang-undang tersebut belum efektif meningkatkan
jumlah partisipasi perempuan, di mana hanya 7 persen kursi Senat dan
13 persen kursi Dewan Nasional dimenangi oleh politisi perempuan pada
pemilu tahun 2012. Di Romania, beberapa partai politik sangat bergantung
pada pendanaan publik, sementara partai-partai besar cenderung menerima
dana dari para anggota partai. Tingkat efektivitas pendanaan publik sebagai
insentif kesetaraan gender memang sangat bergantung pada akses partai
politik terhadap sumber-sumber pendanaan non-publik.
Berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 di Ethiopia, subsidi dana publik
dibagikan berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya adalah jumlah
kandidat perempuan yang diusung partai politik. Tetapi, data dari Dewan
Pemilu Nasional menunjukkan bahwa proporsi jumlah kandidat perempuan
menurun dari 15 persen pada 2005 menjadi hanya 12,4 persen pada tahun
2010. Secara keseluruhan memang terjadi peningkatan jumlah kandidat
perempuan yang memenangi pemilu pada tahun 2010, tetapi hal ini belum
tentu merupakan akibat langsung dari peraturan keuangan politik yang
diterapkan pemerintah.
Undang-Undang Partai Politik tahun 2006 dan Undang-Undang Pemilu
tahun 2008 di Haiti menyatakan bahwa partai politik yang mengusung
minimal 30 persen kandidat perempuan (dan berhasil memenangkan 20
persen di antaranya) akan mendapatkan tambahan dana subsidi sebesar
dua kali lipat setelah pemilu berlangsung.68 Undang-undang tersebut juga
menyatakan bahwa 50 persen alokasi subsidi dana publik harus digunakan
untuk menyokong kandidat perempuan dan melaksanakan pendidikan
politik. Haiti baru saja melakukan amandemen konstitusi pada tahun 2012
yang mewajibkan penerapan kuota sebesar 30 persen bagi politisi perempuan
yang terpilih ke dalam jabatan publik; tetapi peraturan ini belum pernah
terpakai karena Haiti belum melaksanakan pemilu lagi sejak amandemen
tersebut ditetapkan.
Salah satu kelemahan pendekatan ini adalah partai politik cenderung akan
menganggap regulasi tersebut sebagai cara mudah untuk mendapatkan dana
subsidi, dan mereka hanya akan menempatkan politisi perempuan di posisi
terbawah di dalam daftar kandidat yang kemungkinan menangnya sangat
kecil. Praktik semacam ini, misalnya, dapat ditemukan di Albania. Perundangundangan di Haiti telah berusaha menutupi celah ini dengan menetapkan
bahwa alokasi subsidi untuk kandidat perempuan akan ditambahkan sebesar
dua kali lipat jika 20 persen dari mereka berhasil memenangi pemilu.69 Tetapi,
67 Parlemen Romania, UU No. 334/2006 (2006).
68 Haiti, UU Pemilu, Pasal 129.
69 Haiti, UU Pemilu, Pasal 129.
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Tabel 9.4. Pembayaran dana publik dihubungkan dengan jumlah
kandidat perempuan70
Negara

Detail regulasi

Tahun penerapan

Bosnia dan
Herzegovina

10 persen dari total dana subsidi akan didistribusikan kepada
parlemen sesuai dengan proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh
gender minoritas.

2006

Kolombia

5% subsidi akan dialokasikan secara merata kepada semua partai
sesuai proporsi jumlah kandidat perempuan terpilih menjabat
jabatan publik.

2011

Ethiopia

Subsidi akan diberikan sesuai dengan jumlah kandidat perempuan
yang diusung oleh partai.

2009

Haiti

Partai yang mengusung minimal 30% kandidat perempuan (dan
sukses memenangkan 20% di antaranya) akan diberikan tambahan
dana subsidi sebesar dua kali lipat seusai pemilu.

2008

Italia

Representasi kedua gender tidak boleh melebihi dua-pertiga dari
total kandidat yang diusung partai. Jika ketentuan ini dilanggar,
dana subsidi akan dikurangi sesuai dengan jumlah kandidat
yang melebihi kuota yang ditentukan (50%). Sisa dana akibat
pengurangan tersebut akan diberikan kepada partai yang berhasil
memenuhi ketentuan.

2012

Mali

10% dana dialokasikan kepada partai politik sesuai proporsi
jumlah kandidat perempuan yang terpilih.

2005

Papua Nugini

Jika kandidat perempuan suatu partai berhasil mendapatkan
minimal 10% suara, partai pengusung akan menerima 75% dari
total 10.000 kina (I$8.900) Dana Sentral sebagai ganti biaya
kampanye kandidat perempuan yang bersangkutan.

2003

Romania

Jumlah alokasi subsidi akan ditambah sesuai dengan jumlah kursi
yang berhasil diraih oleh kandidat perempuan.

2006

Alokasi dana publik untuk meningkatkan kesetaraan gender

Dana publik juga bisa secara eksplisit dialokasikan khusus untuk
meningkatkan kesetaraan gender di dalam politik. Setidaknya ada tiga
belas negara yang telah mengadopsi pendekatan langsung semacam ini (dan
mayoritas dari mereka mulai melakukannya sejak lima tahun terakhir). Dana
publik biasanya dialokasikan untuk program-program pelatihan kandidat
perempuan, pemberdayaan perempuan, dan sebagai dana bantuan untuk
membentuk sayap-sayap organisasi perempuan.71
Di Brazil, Kolombia, dan Haiti, dana publik digunakan untuk mendukung
program-program pemberdayaan dan edukasi. Sementara di Kosta Rika,
70 
Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik (International IDEA Political Finance
Database).
71 Brazil, Kolombia, Kosta Rika, Finlandia, Haiti, Honduras, Irlandia, Italia, Republik Korea, Meksiko,
Maroko, Panama, Togo.
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bagaimanapun juga undang-undang membutuhkan mekanisme penegakan
yang baik agar dapat menjadi efektif.

Honduras, dan Irlandia, partai politik wajib menyerahkan laporan mengenai
pengeluaran mereka terlebih dahulu, terutama pengeluaran terkait dengan
ketentuan mengenai kesetaraan gender, sebelum diberikan alokasi dana
publik.72 Regulasi di Finlandia menetapkan bahwa sejumlah dana publik
wajib digunakan partai politik untuk membentuk sayap-sayap organisasi
perempuan. Di Irlandia, dana subsidi yang diberikan kepada partai harus
memenuhi beberapa kriteria, di antaranya digunakan untuk meningkatkan
partisipasi perempuan dan anak muda di dalam aktivitas politik. Jumlah
dana yang digunakan untuk program-program tersebut berbeda-beda di
masing-masing partai.73 Contoh-contoh lain dapat dilihat pada Tabel 9.5.
Sebagaimana dua pendekatan reformasi yang telah dijelaskan sebelumnya,
pendekatan alokasi dana publik untuk upaya-upaya peningkatan kesetaraan
gender merupakan tren yang baru berkembang beberapa tahun belakangan,
di mana mayoritas regulasinya baru dilaksanakan semenjak lima tahun
terakhir. Negara-negara yang mengadopsi pendekatan ini kebanyakan adalah
negara-negara yang sebelumnya memang sudah melakukan upaya kesetaraan
gender di dalam politik melalui penerapan kuota untuk kandidat perempuan.
Dana untuk pelatihan kandidat perempuan dan program-program
pemberdayaan lain

Ada sembilan negara yang mengalokasikan dana publiknya secara khusus
untuk melakukan program-program pelatihan kandidat perempuan dan
inisiatif pemberdayaan lainnya di dalam partai politik. Di dalam sejarahnya,
kelompok perempuan memang agak tersingkirkan dalam proses pengambilan
keputusan, sehingga mereka minim pengalaman politik. Pada gilirannya,
minimnya pengalaman politik perempuan kemudian menjadi alasan partai
politik untuk tidak menominasikan perempuan di dalam pemilu, atau
menempatkan mereka pada posisi-posisi yang kemungkinan menangnya
sangat kecil.74 Para kandidat sendiri telah menekankan betapa pentingnya
pelatihan dan pengembangan kapasitas, bukan saja dalam soal kemampuan
teknis politik, tetapi juga tentang bagaimana melakukan penggalangan dana
yang efektif.
Undang-Undang Kesetaraan Sosial Politik di Kosta Rika mewajibkan
partai politik untuk mengalokasikan sejumlah dana publik yang mereka
terima secara merata antara kandidat laki-laki dan perempuan.75 Kotak 9.1.
menunjukkan bagaimana dua partai terbesar mendistribusikan dana tersebut.

72 
Lihat Bab 8 mengenai negara-negara anglofonik dengan demokrasi mapan untuk detail mengenai
implementasi.
73 SIPO 2012.
74 Ballington 2011, h. 30.
75 UU No. 8765, Pasal 52p.
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Partai Aksi Masyarakat (Citizen’s Action Party)
Partai ini menetapkan 20 persen dari total dana publik yang mereka terima untuk melakukan pelatihan
dan pengembangan organisasi, di mana dari 20 persen itu 15 persennya digunakan untuk pelatihan
kelompok perempuan dan anak-anak muda. Dana ini ditargetkan kepada kandidat-kandidat laki-laki maupun
perempuan, baik yang telah terpilih sebagai pejabat publik maupun yang berada di internal partai, serta
untuk kegiatan peningkatan kesadaran. Partai ini telah membentuk Lembaga untuk Kesetaraan Gender di
bawah dewan pemilu internal yang berwenang untuk mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan gender
sebagaimana tercantum di dalam statuta partai.76
Partai Pembebasan Nasional (National Liberation Party)
Pasal 171 di dalam statuta (AD/ART) partai menyebutkan bahwa 10 persen dana partai harus dialokasikan
untuk pemberdayaan politik perempuan. Kepatuhan partai terhadap peraturan ini diawasi langsung oleh
Sekretariat Pendidikan Politik dengan koordinasi ketua organisasi sayap Gerakan Perempuan. Gerakan
Perempuan juga menjadi fasilitator program-program pelatihan untuk para kandidat perempuan dan
legislator.77
7677

Undang-undang di Meksiko menetapkan bahwa 2 persen dari dana publik
harus dialokasikan untuk mengadakan pelatihan dan seminar kepemimpinan
politik perempuan. Pada praktiknya, regulasi ini menghadapi berbagai
persoalan, salah satunya kecenderungan partai menggunakan dana tersebut
untuk persoalan administrasi daripada mengembangkan kapasitas politik
kandidat perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan
partai mengenai apa yang dimaksud dengan ‘pengembangan kapasitas
kepemimpinan perempuan’, atau mungkin mereka memang cenderung
memilih untuk membayar denda daripada mematuhi regulasi tersebut.78
Dana untuk kandidat perempuan

Undang-undang baru di Haiti menetapkan bahwa 50 persen dana publik
yang diterima partai politik harus digunakan untuk edukasi politik bagi
anggota dan membantu kontestasi kandidat perempuan di pemilu. Pada
praktiknya ketentuan ini belum sempat digunakan di lapangan. Meskipun
begitu, ketentuan ini merupakan ketentuan yang unik, di mana salah satunya
mengatur distribusi dana yang diterima partai politik untuk digunakan
sebagai bantuan bagi aktivitas kandidat perempuan.
Organisasi sayap perempuan

Finlandia memiliki regulasi yang mewajibkan partai politik mengalokasikan
12 persen dana subsidi tahunan yang mereka terima untuk menyokong
organisasi sayap perempuan. Regulasi ini merupakan inisiatif yang penting,
mengingat organisasi sayap perempuan dapat membantu mengartikulasikan
76

Partido Accion Ciudadana (Partai Aksi Masyarakat) 2010 .

77

Llanos dan Sample 2008, h. 41.

78

Cardenas Morales 2011.
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Kotak 9.1. Pendanaan di Kosta Rika untuk kesetaraan gender

kebijakan partai mengenai kesetaraan gender—termasuk dalam hal
pencalonan kandidat, penempatan, mekanisme pendanaan, konsolidasi
program dan dukungan publik, advokasi kandidat perempuan, dan sebagai
mentor bagi kader-kader baru. Kunci kesuksesan dalam mengelola organisasi
sayap perempuan adalah pembagian tugas dan kewenangan yang jelas,
integrasi dengan struktur utama partai, dan akses pendanaan yang cukup.79
Finlandia adalah satu-satunya negara yang memiliki inisiatif semacam
ini; di negara-negara Nordik lainnya (Denmark, Norwegia, dan Swedia),
pendanaan untuk organisasi sayap perempuan biasanya berasal dari sumbersumber pendanaan non-publik.
Pengurangan biaya pencalonan

Undang-undang di Togo menyaratkan pengurangan biaya pendaftaran bagi
calon kandidat perempuan, di mana hal ini dapat meringankan biaya pemilu
dan kampanye baik bagi kandidat maupun partai politik. Tingginya biaya
pendaftaran kandidat pemilu telah banyak dilaporkan menjadi tantangan
berat di sejumlah negara. Salah satunya terjadi di Myanmar pada pemilu
tahun 2010, di mana setiap kandidat harus membayar uang senilai 500 USD
kepada Komisi Pemilu sebagai biaya pendaftaran. Banyak partai memprotes
jumlah biaya tersebut, sambil mengemukakan bahwa gaji guru di Myanmar
hanya 70 USD sebulan.80 Biaya pendaftaran pemilu yang tinggi merupakan
tantangan berat bagi kandidat perempuan, karena mereka memiliki akses
sumber pendanaan yang lebih sedikit dibandingkan kandidat laki-laki.
Persoalan ini jugalah yang coba diselesaikan oleh Forum Perempuan Sierra
Leone, sebuah organisasi payung bagi LSM-LSM perempuan. Menjelang
pemilu daerah dan parlementer tahun 2012, Forum ini memulai sebuah
petisi yang isinya menuntut Komisi Pemilu untuk merevisi peningkatan
biaya pendaftaran calon kandidat, karena hal tersebut sangat memberatkan
calon kandidat perempuan, khususnya di daerah.81
Pekerjaan merawat anak dan anggota keluarga lain juga menjadi salah satu
faktor yang dapat mengurungkan niat calon kandidat perempuan untuk
ikut berpartisipasi di dalam pemilu. Untuk itulah Undang-Undang Pemilu
di Kanada mewajibkan pemerintah untuk membayar biaya perawatan anak
para kandidat perempuan sebagai salah satu bentuk subsidi politik yang sah.
Biaya yang timbul dari pekerjaan merawat anak ini masuk ke dalam kategori
‘biaya personal’:82
Biaya personal adalah biaya yang timbul terkait berbagai kegiatan kampanye
seorang kandidat pemilu, termasuk (a) biaya perjalanan dan ongkos hidup;
79 Ballington 2011, h. 17.
80 Huffington Post 2010.
81 Bangura 2012.
82 Ballington 2003, h. 163.
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Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga memiliki regulasi yang
serupa, termasuk di Minnesota, di mana biaya perawatan anak dianggap
sebagai biaya kampanye yang sah secara hukum dan harus ditanggung oleh
subsidi dana kampanye.83 Hal ini dapat sangat membantu menyeimbangkan
arena kompetisi politik bagi kelompok perempuan, karena biasanya
merekalah yang kebagian tugas domestik untuk mengurus anak dan anggota
keluarga yang lain.
Table 9.5. Undang-undang yang menargetkan upaya dan peruntukan
kesetaraan gender84
Negara

Pelatihan dan inisiatif kesetaraan-gender lain

Tahun
penerapan

Brazil

Pendanaan untuk partai digunakan untuk melaksanakan program
yang dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. Para petinggi
partai tingkat nasional yang akan menentukan persentase dana yang
digunakan (minimal 5% dari total dana yang diterima). Sepuluh persen
durasi penayangan iklan di media massa juga harus dialokasikan untuk
mempromosikan partisipasi politisi perempuan.

2009

Kolombia

Dana publik digunakan untuk membiayai aktivitas yang melibatkan
perempuan, anak muda, dan kelompok etnis minoritas di dalam proses
politik.

2011

Kosta Rika

Partai politik diwajibkan mengalokasikan sejumlah dana subsidi untuk
pengembangan partisipasi politik perempuan, dan mendistribusikan dana
tersebut secara merata kepada kandidat laki-laki dan perempuan.

1990
2009

Haiti

Partai yang menerima subsidi dana publik harus memastikan bahwa
50 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan politik dan
bantuan finansial bagi kandidat perempuan yang diusung.

2008

Honduras

Dana tambahan sebesar 10 persen dari total subsidi dana publik harus
digunakan oleh partai untuk aktivitas-aktivitas pengembangan kapasitas
perempuan.

2012

Irlandia

Dana subsidi yang diterima partai harus memenuhi beberapa kriteria
tertentu, di antaranya mempromosikan partisipasi perempuan dan anak
muda di dalam politik.

2009

Italia

Setiap partai politik harus menyisihkan 5% dana subsidi untuk
meningkatkan partisipasi aktif perempuan di dalam politik.

1999

Korea Selatan

Setiap partai politik harus menggunakan minimal 10% dana subsidi untuk
mempromosikan partisipasi perempuan di dalam politik.

2010

83

MCFPDB 2005.

84 Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik (International IDEA Political Finance
Database).
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(b) biaya perawatan anak; (c) biaya yang berkaitan dengan perawatan anggota
keluarga yang tidak mampu secara fisik dan mental; dan (d) khusus untuk
kandidat yang menyandang disabilitas, biaya yang timbul berkaitan dengan
disabilitas tersebut.

Negara

Pelatihan dan inisiatif kesetaraan-gender lain

Tahun
penerapan

Meksiko

Setiap partai harus mengalokasikan 2% dari dana subsidi tahunan untuk
melakukan pelatihan, promosi, dan pengembangan kepemimpinan politik
perempuan.

2008

Maroko

Ada dana bantuan khusus yang didedikasikan untuk membantu proyekproyek penguatan representasi perempuan di dalam politik (masingmasing jumlahnya mencapai 200.000 MAD [I$34.000]).

2009

Panama

Aktivitas partai akan dialokasikan minimal 50% dari dana kontribusi
tahunan berdasarkan jumlah suara yang dimenangkan dalam pemilu, di
mana minimal 10%-nya harus digunakan secara ekslusif untuk kegiatankegiatan pemberdayaan kelompok perempuan.

2006
2012

Kosta Rika

Partai politik diwajibkan mengalokasikan sejumlah dana subsidi untuk
pengembangan partisipasi politik perempuan. Partai politik juga harus
menjamin bahwa pengeluaran-pengeluaran yang muncul di luar periode
pemilu untuk pelatihan harus menargetkan kedua gender, dan harus
dilaporkan dengan melampirkan sertifikasi dari kantor akuntan publik
terpercaya. Jika tidak mendapatkan sertifikasi, Pengadilan Tinggi Pemilu
tidak akan mencairkan dana subsidi kepada partai bersangkutan.

1990
2009

Honduras

Partai politik harus menyerahkan daftar kebijakan terkait kesetaraan
gender kepada Pengadilan Tinggi Pemilu enam bulan sebelum
pemilu dimulai. Pelanggaran atas ketentuan ini akan membuat partai
mendapatkan sanksi 5% hutang politik.

2009

Tingkat kepatuhan

Pendanaan kepada kandidat perempuan
Haiti

50% dana subsidi yang didapatkan partai karena mengusung kandidat
perempuan harus dipakai untuk pendidikan politik bagi anggotaanggotanya dan untuk menyokong pendanaan kandidat perempuan di
dalam pemilu.

2008

Pendanaan untuk organisasi sayap perempuan
Finlandia

Semua partai di parlemen harus menggunakan 12% dana subsidi yang
mereka terima untuk mendanai organisasi sayap perempuan.

1975

Pengurangan biaya pendaftaran kandidat
Togo

Biaya pendaftaran kandidat dikurangi 25% jika daftar kandidat yang
diajukan partai terdapat politisi perempuan.

2007

Catatan: MAD = dirham Maroko

Inisiatif non-legislatif
Partai politik, masyarakat sipil, dan aktor-aktor non-pemerintah lainnya
juga turut menciptakan inisiatif-inisiatif untuk membantu keuangan politik
bagi perempuan. Dari pihak partai politik, inisiatif-inisiatifnya dapat
berupa pengurangan ongkos pencalonan kandidat perempuan di dalam
pemilu, implementasi strategi gender seperti pengembangan kapasitas, serta
menyediakan kesempatan yang lebih lebar terhadap berbagai jenis dukungan
finansial. Organisasi-organisasi partisan seperti yayasan internasional juga
364 International IDEA

Organisasi internasional dan masyarakat sipil non-partisan juga memberikan
bantuan dalam bentuk pemberian dana pelatihan dan pengembangan
kapasitas kandidat perempuan, serta program kredit ringan untuk biaya
kampanye. Pendekatan bantuan yang lebih voluntaristik (non-legislatif) agak
sulit diamati, karena fenomenanya tidak terjadi secara global. Penelusuran
informasi komparatif mengenai inisiatif yang bersifat voluntaristik akan
memudahkan upaya pengawasan untuk menjamin efektivitas inisiatif
tersebut terhadap tingkat partisipasi perempuan di dalam pemilu.
Inisiatif partai politik

Partai politik merupakan elemen vital dalam upaya peningkatan kesetaraan
gender karena mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan rekrutmen
kandidat dan nominasi. Mereka juga bertanggungjawab mengelola aktivitas
kampanye beserta pendanaannya. Sejumlah partai politik di berbagai
belahan dunia telah mengadopsi pendekatan-pendekatan voluntaristik untuk
meningkatkan partisipasi kelompok perempuan di dalam politik, termasuk
dengan menurunkan ongkos pencalonan dan membentuk mekanisme
penggalangan dana, sebagaimana dijelaskan di bawah.
Mekanisme penggalangan dana internal

Meningkatnya kesadaran partai politik terhadap tantangan berat yang harus
dihadapi kandidat perempuan dalam menggalang dana kampanye membuat
partai mulai mengadopsi mekanisme penggalangan dana untuk kandidat
perempuan. Mekanisme ini biasanya bersifat internal, sehingga berbeda
dengan aktivitas penggalangan dana yang dilakukan organisasi-organisasi
partisan lain seperti, misalnya, Political Action Committee (PAC) di Amerika
Serikat. Inisiatif ini, meski buktinya masih sangat terbatas, berhasil menjadi
salah satu sumber pendanaan yang signifikan dalam membantu kandidat
perempuan yang berpartisipasi di dalam pemilu.
Di Kanada, Partai Liberal membentuk Yayasan Judy LaMarsh untuk
menggalang dan mengelola dana bantuan untuk kandidat perempuan.
Partai politik memiliki kontrol langsung terhadap pengelolaan dana dan
menentukan kandidat-kandidat mana saja yang diprioritaskan menerima dana
tersebut. Aktivitas dan operasional Yayasan tunduk pada regulasi pendanaan
di Kanada dan hanya menggalang dana lewat acara-acara penggalangan dan
permohonan donasi lewat surat atau internet. Pendektan ini terbukti efektif
membantu kandidat perempuan untuk melakukan aktivitas kampanye
mereka dengan sukses.85

85

Ballington 2011, h. 28.
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memiliki peran yang signifikan dalam membantu kelompok perempuan
menggalang keuangan politik.

Di Irlandia, organisasi sayap perempuan Partai Buruh berhasil
mengembangkan berbagai inisiatif untuk mengatasi persoalan ‘lima-C’
yang kerap membebani kandidat perempuan: care (merawat keluarga),
culture (budaya), cash (uang/dana), confidence (kepercayaan diri), dan
candidate selection (pemilihan kandidat oleh partai). Sebagai contoh,
partai menyediakan kelas-kelas pelatihan bagi anggota perempuan dan
mengorganisir aktivitas penggalangan dana untuk kandidat perempuan, di
mana kesemuanya diprioritaskan untuk kandidat-kandidat muda dan baru
pertama kali mengikuti kompetisi pemilu.86 Di Ghana, sekelompok partai
politik telah mengekspresikan komitmen mereka untuk membentuk Yayasan
Dana Perempuan untuk membantu para politisi perempuan di dalam pemilu.
Sebuah pertemuan antar-partai pada tahun 2011 menghasilkan sebuah
kesepakatan di mana sejumlah partai politik berjanji untuk mengalokasikan
10 persen dana yang mereka miliki untuk membantu secara langsung
kandidat-kandidat perempuan.87
Kotak 9.2. FMLN di El Salvador
Di El Salvador, Front Pembebasan Nasional Farabundo Martí (Farabundo Martí National
Liberation Front/FMLN) membentuk sebuah Komite Pemilu untuk mengusung isu partisipasi
perempuan. Komite ini menggalang dana dengan mengontak perusahaan-perusahaan,
pendukung, dan rekan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Komite juga mengorganisir
berbagai aktivitas lain untuk membiayai iklan-iklan partai, termasuk mengadakan acara temu
sosial untuk menggalang dana. Dana yang didapat dari aktivitas-aktivitas tersebut digunakan
untuk meningkatkan ekspose media, mencetak poster, kaus, serta publikasi kebijakan partai
untuk didistribusikan ke seluruh negeri.88
88

Subsidi untuk kandidat perempuan

Sejumlah partai politik telah mengadopsi berbagai inisiatif untuk
memberikan subsidi atau bantuan non-tunai kepada kandidat perempuan.
Tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga, yang kerap diletakkan
di pundak perempuan, merupakan tantangan tersendiri bagi para kandidat
perempuan yang harus menjalani aktivitas kampanye dalam waktu yang
cukup panjang. Menyadari hal ini, Partai Liberal di Kanada menyediakan
subsidi sebesar hingga 500 dolar Kanada (CAD) (I$440) bagi kandidat
perempuan untuk mengganti biaya yang timbul akibat meninggalkan
perawatan anak saat melakukan kampanye partai, serta berbagai subsidi lain
untuk biaya perjalanan jauh. Inisatif lain termasuk pemberian dana subsidi
86

Ferris 2013.

87

Ballington 2011, h. 29.

88

Llanos dan Sample 2008.
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Biaya pendaftaran kandidat pemilu

Agar dapat berpartisipasi dalam pemilu, para calon kandidat harus membayar
sejumlah uang, di antaranya iuran keanggotaan partai dan biaya pendaftaran
pemilu itu sendiri. Iuran keanggotaan yang dibayarkan anggota partai merupakan
salah satu sumber pemasukan finansial yang penting bagi partai politik untuk
membiayai berbagai kegiatan dan operasional partai.90 Kadang-kadang, partai
mewajibkan kandidatnya untuk membayar sendiri biaya pendaftaran pemilu,
entah melalui partai atau langsung kepada lembaga yang bertanggung jawab
mengurus pendaftaran kandidat, biasanya lembaga pengelola pemilu (komisi
pemilu). Jumlah biaya pendaftaran ini bisa berbeda-beda di tiap negara, tetapi
seringkali masih terlalu tinggi bagi kandidat perempuan.
Dalam upaya mendorong partisipasi perempuan di dalam pemilu, sejumlah
partai politik dengan sukarela mengurangi atau menihilkan biaya-biaya terkait
iuran keanggotaan dan pendaftaran pemilu, meskipun tidak ada data pasti
mengenai seberapa banyak partai politik yang melakukan hal ini di seluruh
dunia. Di Ghana, misalnya, para anggota parlemen perempuan menyatakan
bahwa hampir semua partai politik di negara tersebut mengizinkan kandidat
perempuan untuk hanya membayar 50% biaya nominasi dari total biaya
pendaftaran yang harus dibayar kandidat laki-laki.91 Hal ini juga banyak
dilakukan di Nigeria, meskipun kemudian hal ini menjadi bermasalah karena
menjadi justifikasi para petinggi partai untuk menyatakan bahwa kandidat
perempuan tidak memiliki komitmen sekuat kandidat laki-laki.92
Persoalan-persoalan semacam itu semakin menunjukkan betapa pentingnya
menjadikan pendekatan ini hukum melalui undang-undang, sebagaimana
sudah dilakukan di Togo, dan mengimplementasikan pendekatanpendekatan lain secara bersama-sama untuk mengatasi struktur kekuasaan
patriarkis di dalam partai politik. Sederhananya, mengurangi dan menihilkan
iuran keanggotaan dan pendaftaran kandidat tidak akan efektif mendorong
partisipasi perempuan di dalam politik tanpa adanya pendekatan-pendekatan
lain yang mendorong partai untuk memberikan dana dan bantuan mereka
kepada kandidat perempuan selama masa-masa kampanye.
89

Ibid.

90

Bryan dan Baer 2005, h. 10.

91 Lihat http://iknowpolitics.org/en/comment/7432#comment-7432, diakses Agustus 2013.
92

Nwanko 2011.
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untuk mengganti biaya perawatan anak atau pemberian subdisi non-tunai,
sebagaimana dilakukan oleh Partai Sam Rainsy di Kamboja: kandidat
perempuan dibekali oleh berbagai fasilitas yang dapat memudahkan mereka
saat kampanye, seperti pakaian dan transportasi.89 Bantuan-bantuan nontunai seperti ini akan sangat membantu dalam mengangkat beban biaya
kampanye yang biasanya sangat memberatkan kandidat perempuan.

Penggalangan dana dari jaringan relawan

Penggalangan dana dari jaringan relawan berupaya menggalang dana melalui
kontribusi anggota untuk mendukung atau menolak kebijakan atau kandidat
tertentu. Dana yang disumbangkan dapat disalurkan secara langsung kepada tim
kampanye kandidat yang didukung atau digunakan sendiri secara independen.
Di Amerika Serikat, jaringan pengumpul dana ini disebut Political Action
Committee (PAC), contohnya adalah Daftar EMILY (EMILY’s list) bentukan
Partai Demokrat dan Daftar WISH (WISH List) bentukan Partai Republik.
Daftar EMILY pernah melakukan kampanye penggalangan dana yang sangat
sukses untuk membantu kandidat perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam
Kotak 9.3. Organisasi-organisasi semacam ini dapat menyalurkan dana dalam
jumlah besar kepada para kandidat, di mana hal ini sangat penting di negaranegara dengan sistem pemilu yang berfokus pada kandidat seperti di AS.
Daftar EMILY

Salah satu persoalan penting yang disadari oleh Daftar EMILY adalah bahwa kandidat
perempuan membutuhkan dana besar sejak fase-fase awal proses kampanye untuk
mendapatkan pengakuan publik, mengorganisasi tim kampanye, dan memperkerjakan
staf donasi yang dapat menggalang lebih banyak uang.93 Ketersediaan dana sejak awal
merupakan kunci agar kandidat perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar
untuk terpilih, khususnya ketika mereka harus berhadapan dengan kandidat petahana.
Daftar EMILY juga membantu kandidat perempuan menggalang ‘dana benih’, yakni
dana awal yang diperlukan untuk mengamankan posisi nominasi partai, di mana hal
ini biasanya harus dibiayai sendiri dari kekayaan pribadi para kandidat.94 95
9697

Kotak 9.3. Daftar EMILY
PAC Daftar EMILY (akronim dari ‘Early Money is Like Yeast’ atau ‘dana awal itu seperti
ragi’) dibentuk pada tahun 1985 untuk membantu politisi perempuan Partai Demokrat yang
berartisipasi dalam pemilu. Sebelum tahun 1985, kebanyakan kandidat perempuan hanya
mampu menggalang dana lebih sedikit dari kandidat laki-laki.96 Daftar EMILY berupaya
menyelesaikan persoalan ini dengan menyediakan dana benih bagi kandidat perempuan.

93

Ballington 2003, h. 161.

94

Ibid.

95

Informasi dalam kotak teks diberikan oleh Caitlin Hopping.

96

Burrell 1996, h. 124.

97

Mikulski 2011.
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Semenjak Senator Mikulski dan dibentuknya Daftar EMILY, kandidat perempuan di AS mulai
mampu menggalang dana dalam jumlah yang setara, bahkan melebihi, kandidat pria. Meskipun
begitu, biaya yang harus dikeluarkan untuk aktivitas kampanye semenjak itu terus membengkak,
dan kewajiban kandidat politik untuk menggalang dana hingga jutaan dolar cukup menyurutkan
niat banyak perempuan untuk berpartisipasi di dalam pemilu.99
Pada pemilu tahun 2012, rata-rata biaya kampanye adalah 1,7 juta USD untuk kursi di Dewan
Perwakilan (House of Representative) dan 10,5 juta untuk kursi di Senat. Biaya ini bisa lebih
mahal pada dapil-dapil dengan tingkat kontestasi yang tinggi.100 Untuk mengatasi kondisi ini,
aktivitas Daftar EMILY berkembang dari sekedar menyediakan dana benih menjadi program
pelatihan dan pengembangan kapasitas kandidat-kandidat perempuan yang prospektif, serta
program-program menjaring suara pemilih. Aktivitas penggalangan dana selama masa pemilu
tetap menjadi kegiatan utama Dafar EMILY, di mana kegiatan ini dilakukan dalam bentuk
menyalurkan dana kontribusi kepada kandidat-kandidat perempuan yang pro-choice (pro
kebijakan aborsi) dari Partai Demokrat.
Metode pengumpulan dana yang dipakai Daftar EMILY membuat mereka mampu menyediakan
dana bantuan kampanye dengan jumlah yang lebih besar dari batas 5.000 USD dalam satu
siklus pemilu untuk PAC. Tahun 1992 disebut sebagai Tahunnya Perempuan karena jumlah
politisi perempuan di Parlemen saat itu mencapai angka paling tinggi dalam sejarah AS,
dan Daftar EMILY menyumbangkan rata-rata 100.000 USD kepada masing-masing kandidat
yang diusung partai.101 Daftar EMILY merupakan PAC dengan dana terbanyak dari tahun 1992
hingga 2006, dan tetap menjadi salah satu PAC dengan dana terbanyak hingga hari ini.102 Sejak
dibentuk pada tahun 1985, Daftar EMILY telah membantu lebih dari 100 politisi perempuan
memenangkan pemilu Kongres dan ratusan politisi perempuan lainnya pada pemilu tingkat
lokal. Organisasi ini telah menggalang dana sebesar 350 juta USD untuk membantu kandidat
perempuan—membuatnya menjadi salah satu PAC paling sukses dalam sejarah AS.
98 99100101102103
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McLean 2003.
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Costa 2013.

100

Alexander dan Corrado 1995, h. 212.

101 Trent, Friedenberg dan Denton 2001, h. 11. Lihat juga http://www.fec.gov/press/summaries/2012/
PAC/6mnth/4pactop50disburse6mos11.pdf untuk daftar tahun 2012.
102

Daftar EMILY 2013.
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Crespin dan Deitz 2010.
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Salah satu kandidat perempuan pertama yang dibantu oleh Daftar EMILY adalah Senator Barbara
Mikulski pada tahun 1986. Senator Mikulski mendapatkan 20 persen dari total dana kampanye beliau,
60.000 USD, pada fase awal masa kampanye dari Daftar EMILY.97 Sekarang beliau merupakan politisi
perempuan terlama yang menjabat di Kongres dan merupakan politisi perempuan pertama yang pernah
mengetuai Komite Apropriasi Senat. Senator Mikulski mengatakan pada tahun 2011: ‘Aku tidak akan
pernah menjabat di Senat AS jika bukan karena EMILY, dan EMILY datang pada saat yang tepat. Mereka
memberikanku bantuan yang besar dan menunjukkan bahwa aku merupakan kandidat yang tepat.
Bantuan-bantuan tersebut sangat krusial.’98

Daftar WISH

Daftar WISH (‘Women in the Senate and House’ atau ‘Perempuan dalam
Senat dan Dewan Perwakilan’) dibentuk pada tahun 1992 untuk
menggalang dana dan dukungan bagi kandidat perempuan pro-choice
dari Partai Republik. Mirip dengan Daftar EMILY, PAC bentukan Partai
Republik ini berfokus untuk memberikan bantuan finansial, serta bantuan
saran, strategi, pengelolaan kampanye, dan teknik komunikasi media bagi
kandidat-kandidat terpilih. Donatur didorong untuk memberikan tiga jenis
donasi: donasi reguler untuk PAC dan dua donasi untuk kandidat-kandidat
yang merek dukung. Semenjak pertama kali dibentuk, Daftar WISH telah
berhasil menggalang dana sebesar 3,5 juta USD untuk kandidat perempuan
dari Partai Republik, meningkatkan hingga empat kali lipat jumlah politisi
perempuan di Senat, dan mempertahankan jumlah politisi perempuan dari
Partai Republik di Dewan Perwakilan.104
Terlepas dari kesuksesan-kesuksesan tersebut, riset menunjukkan bahwa
PAC bentukan Partai Demokrat seperti Daftar EMILY terbukti lebih sukses
daripada milik Partai Republik.105 Lebih jauh, riset juga menunjukkan
bahwa kelompok perempuan memiliki tingkat representasi yang lebih baik
di kalangan donatur-donatur Partai Demokrat (36 persen) dibandingkan
di antara donatur Partai Republik (16 persen).106 Kesulitan yang dialami
kandidat perempuan dari Partai Republik dalam menggalang dana mungkin
menjelaskan mengapa tingkat keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan
lebih rendah daripada kandidat perempuan dari Partai Demokrat.107
Daftar EMILY Australia

Melihat kesuksesan Daftar EMILY di Amerika Serikat, mantan kepala negara
bagian Joan Kirner tergerak untuk membentuk organisasi yang secara prinsip
sama untuk membantu politisi perempuan di Partai Buruh Australia (ALP).
Latar belakang pembentukan organisasi ini pada tahun 1996 adalah konflik
internal partai, di mana faksi kanan menolak berbagai kebijakan rekan-rekan
mereka di faksi kiri. Daftar EMILY Australia percaya bahwa ‘partai tidak
akan pernah dapat membantu kelompok perempuan di dalam masyarakat
jika partai itu sendiri oleh masyarakat dipandang masih terkungkung oleh
dominasi laki-laki’.108 Daftar EMILY Australia kemudian dibentuk sebagai
sebuah organisasi independen, di mana 40 persen anggotanya berasal dari
luar ALP.109 Tetapi, dalam konteks pembuatan laporan keuangan, Daftar
EMILY Australia dikategorikan sebagai bagian dari ALP. Pada tahun 1996,
104
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Crespin dan Deitz 2010.
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Francia dkk. 2003, h. 38.
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Masyarakat sipil dan inisiatif-inisiatif lainnya
Inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam keuangan
politik juga banyak berasal dari masyarakat sipil dan yayasan-yayasan
internasional. Di sejumlah negara, inisiatif ini dapat berupa jaringan
sukarelawan penggalang dana untuk menyokong kandidat perempuan,
terlepas dari partai dan afiliasi politik kandidat yang bersangkutan.
Masyarakat sipil dan yayasan internasional juga berperan penting terhadap
kesuksesan kampanye kandidat perempuan. Meskipun tidak diatur dalam
perundang-undangan, dan sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati
kelompok-kelompok tertentu, inisiatif semacam ini terbukti efektif dalam
meminimalisir ketidaksetaraan gender di dalam soal keuangan politik,
sebagaimana dijelaskan di bawah.
Pendanaan mikro dan trust fund

Beban pendanaan kampanye bagi kandidat perempuan juga dapat dipermudah
melalui inisiatif pendanaan mikro. Asosiasi Perempuan Negara Nigeria
(COWAN), misalnya, menyediakan pinjamanan dana dengan bunga kecil
atau tanpa bunga sama sekali. Organisasi ini beroperasi di 32 negara bagian
Nigeria mempromosikan skema tabungan tradisional yang dapat membantu
para kandidat perempuan menggalang dana untuk kampanye, membayar
biaya registrasi pemilu, mencetak poster, dan membiayai kampanye door-todoor. Inisiatif ini dinilai sangat sukses: 36 dari 48 kandidat yang dibantu oleh
COWAN berhasil terpilih menduduki berbagai jabatan publik pada pemilu
tahun 1999, termasuk di Parlemen.111
Namun, patut dicatat bahwa para kandidat tersebut masih harus
mengembalikan dana yang sudah diberikan, dan mereka memang mengakui
bahwa diri mereka cenderung lebih sulit menggalang dana dibandingkan
kandidat laki-laki. Di Indonesia, dana kampanye dapat didistribusikan
lewat Arisan, yakni semacam perkumpulan yang melakukan rotasi dana
kontribusi untuk mengadakan pertemuan sosial. Para peserta Arisan
mengumpulkan uang di dalam sebuah pot/tabungan, dan masing-masing
peserta berkesempatan memenangkan tabungan tersebut untuk membiayai
dana kampanye mereka.112 Arisan bukanlah skema kredit, karena dana yang
terkumpul menjadi milik pemenang seutuhnya. Hal ini bisa mengurangi rasa
110

Lihat http://trove.nla.gov.au/people/734078?c=people, diakses Agustus 2013.

111 Lihat http://www.wedo.org/library/chief-bisi-ogunleye-the-country-womenpercentE2percent80per
cent99s-association-of-nigeria-cowan, diakses Agustus 2013.
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ALP membentuk organisasi sayap perempuannya sendiri, yakni Jaringan
Perempuan Pekerja, yang didesain untuk meningkatkan jumlah anggota
perempuan aktif di semua tingkatan organisasi partai.110

takut kandidat perempuan kalau mereka tidak bisa mengembalikan dana
yang telah diterima.113
Baru-baru ini di Nigeria, Kementerian Urusan dan Pemberdayaan Perempuan
membentuk program dana perwalian pada tahun 2011 yang bertujuan
untuk menyediakan bantuan finansial dan berbagai sumber daya lain untuk
melakukan kampanye, terlepas dari afiliasi politik sang kandidat.114 Program
ini dikomplementasikan dengan program pendanaan lain yang diorganisir
oleh Inisiatif Perempuan untuk Perubahan yang telah mendistribusikan
dana bantuan kepada lebih dari 800 kandidat perempuan.115 Program ini—
dikombinasikan dengan berbagai inisiatif dari sejumlah partai politik—
sangat membantu aktivitas kampanye kandidat perempuan.116
Dukungan dari organisasi internasional dan regional

Meski organisasi internasional dan regional biasanya dilarang memberikan
bantuan dana secara langsung kepada kandidat, mereka tetap dapat
berkontribusi dengan membantu kandidat mengidentifikasi sumber-sumber
pendanaan potensial dan mengembangkan kapabilitas mereka untuk
menggalang dana dengan efektif. Organisasi-organisasi semacam ini umumnya
telah menganggap pendanaan kampanye sebagai bagian dari pendekatan
holistik untuk memberdayakan perempuan, termasuk pemberdayaan ekonomi
dan finansial.117 National Democratic Institute (NDI) mengungkapkan,
‘hambatan-hambatan sosial budaya telah menyulitkan kelompok perempuan
dalam upaya menggalang dana. Untuk itu NDI menyediakan pelatihan
untuk kandidat-kandidat perempuan. Pelatihan ini memberikan mereka
kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kampanye
politik dengan baik. Pelatihan ini juga akan memberikan berbagai keuntungan.
Keuntungan-keuntungan ini penting bagi para kandidat untuk mengakses
konstituten mereka.’118 NDI, International IDEA, UN Women, UNDP, dan
berbagai organisasi internasional lain telah melakukan berbagai pelatihan bagi
para kandidat perempuan, seringkali dengan bekerja sama dengan organisasiorganisasi masyarakat sipil di masing-masing negara.
Di samping program-program pelatihan, organisasi-organisasi internasional
juga membantu meningkatkan profil media para kandidat perempuan,
sebagaimana dilakukan pada pemilu di Sierra Leone pada tahun 2007 melalui
berbagai kontribusi dari International Foundation for Electoral Systems
(IFES) dan NDI. Kontribusi non-tunai ini dapat menurunkan beban biaya
113 Lihat http://iknowpolitics.org/es/comment/7878#comment-7878, diakses Agustus 2013.
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Jaringan penggalangan dana non-partisan

Pada tahun 1999, para tokoh perempuan terkemuka di Jepang mendirikan
Women in the World, International Network (WIN WIN). Tokoh-tokoh
tersebut merupakan anggota Leadership 111, sebuah organisasi yang dibentuk
pada tahun 1994 untuk mempromosikan keterlibatan perempuan di dalam
proses pengambilan kebijakan di Jepang, dan mereka pernah melakukan
perjalanan studi untuk mempelajari Daftar EMILY di AS.119 Organisasi ini
berharap model pendanaan yang mereka gunakan akan mentransformasi
metode penggalangan dana tradisional yang telah banyak dikuasai politisi lakilaki. Mantan Wakil-Presiden WIN-WIN, Shinomura Mistsuko, menyatakan
bahwa ‘proses pemilu membutuhkan ongkos yang tidak sedikit, tetapi metode
penggalangan dana dengan jumlah kecil dari seluruh negeri memiliki potensi
untuk mengubah praktik klientelisme dan politik gentong babi’.120
Berbeda dengan Daftar Emily, WIN WIN tidak berafilisasi pada ideologi
atau partai politik tertentu. Kandidat yang dibantu oleh WIN WIN hanya
perlu ‘mempromosikan kesadaran gender’ dan lolos ujian pemeriksaan dari
petinggi organisasi. Meskipun pada awalnya cukup sukses, beberapa tahun
belakangan WIN WIN harus berjuang keras untuk mendapatkan dana, dan
pada akhirnya harus menghentikan bantuan finansial mereka pada tahun
2005.121 Ada banyak faktor yang menyebabkan memudarnya kesuksesan
WIN WIN, salah satunya adalah mekanisme keuangan politik di Jepang
dan kultur politiknya, atau kegagalan WIN WIN untuk menarik minat
donatur maupun kandidat perempuan.
Kesuksesan jaringan penggalangan dana sangat bergantung pada ada tau
tidaknya ‘kelompok atau kepentingan kaum perempuan yang terorganisir
dengan baik’.122 Kasus WIN WIN menunjukkan bahwa inisiatif semacam ini
membutuhkan pengelolaan isu yang baik, yang didukung oleh gerakan sosial
dan kesadaran gender yang baik pula. Contoh lain adalah program ‘Women
in Politics Appeal’ yang dibentuk pemerintah Fiji pada pemilu tahun 2006,
yang berhasil menggalang dana sebesar 11.000 USD dan mengalokasikannya
bagi semua kandidat perempuan secara merata, terlepas dari afilisasi dan
pendangan mereka terhadap isu kesetaraan gender secara umum.123
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iklam politik yang harus ditanggung kandidat perempuan. Pendekatan nonlegislasi semacam ini mungkin telah banyak dilakukan, namun kurangnya
data mengenai hal tersebut membuat analisis dampak dan hasil dari programprogram tersebut agak sulit dilakukan.

Kesimpulan
Bab ini berupaya menganalisis keuangan politik dari perspektif gender.
Diketahui bahwa salah satu kesulitan terbesar bagi kandidat politik perempuan
adalah besarnya jumlah uang yang diperlukan untuk melakukan kampanye
dan memenangi pemilu. Di banyak negara, memenangi pemilu sangat
berkorelasi dengan jumlah uang yang berhasil digalang untuk melakukan
kampanye dan ekspose media. Kurangnya pendanaan sangat mempengaruhi
kandidat perempuan, terutama karena mereka kesulitan membangun akses
terhadap sumber-sumber pendanaan yang besar terkait status sosial dan
ekonomi yang lebih rendah. Bab ini juga membahas berbagai upaya legislatif
yang dilakukan banyak negara untuk memperkecil ketidaksetaraan gender
antara laki-laki dan perempuan, serta untuk meningkatkan jumlah partisipasi
kandidat perempuan di dalam pemilu.
Secara keseluruhan, 27 negara telah melakukan reformasi keuangan politik
untuk meningkatkan kesetaraan arena persaingan politik bagi perempuan,
meskipun masing-masing reformasi tersebut memiliki target dan efektivitas
yang berbeda-beda. Terbukti, terjadi tren peningkatan di negara-negara yang
menerapkan inisiatif gender melalui pendanaan publik, misalnya dalam hal
jumlah partisipasi kandidat perempuan dan jumlah kandidat perempuan
yang memenangi pemilu. Di negara-negara tersebut, pendanaan publik
sekaligus digunakan sebagai insentif dan penalti untuk menjamin kepatuhan
para peserta terhadap regulasi yang diterapkan.
Tren peningkatan juga terjadi pada jumlah negara yang secara khusus
mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program-program khusus
kesetaraan gender, seperti program pelatihan dan peningkatan kapasitas,
pembentukan sayap organisasi gerakan perempuan, atau penerapan legislasi
untuk mengurangi biaya pendaftaran bagi kandidat perempuan. Meskipun
pendekatan-pendekatan tersebut tidak secara langsung menuntaskan
persoalan terkait minimnya sumber daya finansial yang dimiliki kandidat
perempuan, tetapi kesemuanya merupakan bagian dari upaya holistik untuk
menyeimbangkan arena persaingan politik dan sebagai penekanan bahwa
partisipasi perempuan merupakan aspek penting di dalam demokrasi.
Meskipun perundang-undangan keuangan politik pada umumnya netralgender, namun dapat sangat membantu menyeimbangkan arena persaingan
politik bagi kandidat perempuan. Regulasi pelarangan dan pembatasan
donasi/pengeluaran dapat mengurangi dampak buruk praktik klientelistik
dan keleluasaan petahana. Mengurangi jangka waktu periode kampanye dapat
meringankan beban finansial yang harus ditanggung kandidat perempuan
dan beserta kehidupan rumah tangganya. Subsidi dana publik untuk iklan
politik di media massa dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap sosok
sang kandidat perempuan. Mekanisme pelaporan dan keterbukaan informasi
finansial juga penting, khususnya untuk mengawasi dan menjamin bahwa
partai politik mematuhi regulasi-regulasi kesetaraan gender.
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Rekomendasi
Legislator

1. Perundang-undangan keuangan politik harus mengikuti konvensi
dan kesepakatan internasional—termasuk, jika memungkinkan,
pendekatan-pendekatan khusus untuk mengatasi persoalan
diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kesetaraan gender
secara de facto. Hal ini bisa berupa menerapkan peraturan keuangan
politik khusus untuk perempuan, jika memungkinkan.
2. Setiap peraturan keuangan politik baru harus dianalisis melalui
paradigma gender untuk memastikan efektivitas regulasi tersebut
terhadap kandidat perempuan.
3. Perundang-undangan yang netral-gender harus dibingkai secara baik
untuk menjamin efektivitasnya dan untuk menghilangkan segala
bentuk perlakuan diskriminatif. Dampak pelarangan dan pembatasan
belanja/donasi politik terhadap kesetaraan gender harus terus dianalisis.
Tetapi pelarangan dan pembatasan belanja/donasi politik juga tidak
boleh terlalu longgar sehingga tidak memiliki nilai guna.
4. Berikan insentif non-tunai seperti perawatan anak, transportasi,
akomodasi, tenaga keamanan, dan akses media.
5. Pemberian subsidi dana publik, jika memungkinkan, sebaiknya
dijadikan alat untuk mendorong kepatuhan partai terhadap komitmen
kesetaraan gender. Misalnya, dana publik digunakan sebagai insentif
bagi partai politik untuk meningkatkan jumlah kandidat perempuan
yang diusung.
6. Dana publik yang pemberiannya bergantung pada komitmen partai
terhadap kesetaraan gender harus dipertimbangkan di setiap tahap
siklus pemilu, mulai dari pencalonan, pendaftaran, kampanye, dan
pasca-kampanye.
7. Undang-undang yang telah ditetapkan harus di tegakkan dengan baik.
Perhatian lebih harus diberikan kepada persoalan laporan keuangan
dan perlunya membedakan laporan pengeluaran berdasarkan jenis
kelamin kandidat. Pembedaan laporan semacam ini dapat menjadi
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Pada akhirnya, partai politiklah yang memegang peran kunci dalam upaya
penyerataan gender, karena mereka yang memilih untuk patuh terhadap
regulasi atau mengabaikannya. Partai politik juga dapat mengambil inisiatif
melampaui regulasi perundang-undangan dengan melakukan pendekatanpendekatan kreatif yang mereka ciptakan sendiri. Data mengenai inisiatif
partai ini masih sedikit, sehingga sangat sulit menentukan seberapa efektif
pendekatan-pendekatan tersebut di dalam upaya meningkatkan partisipasi
perempuan di dalam politik. Selain produk perundang-undangan, penelitianpenelitian mengenai isu kesetaraan gender dan keuangan politik sebaiknya
juga membahas inisiatif-inisiatif partai.

sumber data penting untuk mengetahui bagaimana kandidat
perempuan menggalang dan membelanjakan keuangan politik mereka
dibandingkan dengan kandidat laki-laki, serta untuk mengetahui
apakah pendapatan partai dialokasikan secara merata kepada kandidat
laki-laki dan perempuan.
Badan pengatur keuangan politik

1. Pastikan bahwa semua peraturan keuangan politik dipatuhi oleh semua
pihak yang berkepentingan, dan berikan laporan yang dibedakan
berdasarkan jenis kelamin, jika memungkinkan.
2. Buat laporan detail mengenai tingkat kepatuhan partai politik terhadap
regulasi-regulasi kesetaraan gender, seperti regulasi kuota dan dana
khusus kandidat perempuan.
Partai politik

1. Lakukan kajian internal mengenai perbedaan dampak penggalangan
dana untuk kandidat perempuan dan kandidat laki-laki, dan
kembangkan rencana detail untuk menjamin kesetaraan gender terkait
keuangan politik bagi kandidat.
2. Implementasikan mekanisme penggalangan dana yang didedikasikan
khusus untuk membiayai pencalonan kandidat perempuan.
3. Adopsi mekanisme untuk menjamin kesetaraan alokasi dana atau akses
media bagi kandidat laki-laki dan perempuan pada saat kampanye.
4. Turunkan biaya masuk bagi kandidat perempuan dengan menurunkan
atau menyubsidi keanggotaan dan/atau biaya pendaftaran. Alokasi
dana khusus untuk inisiatif-inisiatif kesetaraan gender seperti subsidi
biaya kampanye, pelatihan, seminar, dan sebagainya.
Media

1. Pastikan bahwa kandidat laki-laki dan perempuan mendapatkan akses
media (dan proporsi peliputan) yang setara.
2. Pastikan bahwa media menyiarkan secara berimbang profil kandidat
laki-laki dan perempuan, khususnya jika penyiarannya diwajibkan
oleh regulasi atau undang-undang.
3. Liput topik-topik penting, seperti kesetaraan gender, pendidikan
masyarakat, dan status ekonomi kelompok perempuan, untuk
meningkatkan pengetahuan kepemiluan masyarakat terhadap isu-isu
kunci yang menyangkut hajat hidup mereka.
Masyarakat sipil

1. Bentuk jejaring untuk membiayai kampanye kandidat perempuan, baik
dalam pemilu internal partai atau pemilu nasional/daerah. Pastikan
bahwa jejaring tersebut juga dapat membantu menggalang dana awal
376 International IDEA

Aktor internasional

1. Pahami implikasi gender dari keuangan politik, dan bahwa kelompok
perempuan mengalami tantangan lebih berat untuk mengakses
keuangan politik mengingat status ekonomi mereka yang lebih rendah.
2. Implementasikan program-program yang dapat meningkatkan
partisipasi politik perempuan, khususnya program-program
pengembangan kapabilitas seperti pelatihan dan seminar.
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Kesimpulan
Elin Falguera

Bab pendahuluan buku ini mendiskusikan pentingnya peran uang dalam
politik dan memberikan ikhtisar mengenai peraturan keuangan politik dan
penegakannya, serta memberikan beberapa pedoman untuk disain dan
implementasi regulasi tersebut. Bab tersebut juga menyatakan bahwa segala
bentuk upaya untuk mengontrol uang di dalam politik harus didasari atas
pemahaman yang baik terhadap konteks dan tantangan-tantangan partikular
di masing-masing negara. Bab-bab pembahasan per wilayah kemudian
mengevaluasi persamaan dan perbedaan tantangan-tantangan keuangan
politik di masing-masing negara di wilayah yang berbeda. Sedangkan Bab 9,
‘Perempuan dalam Politik: Pendanaan untuk Kesetaraan Gender’, membahas
tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok perempuan di dalam upaya
menggalang dana untuk bertarung di dalam kontestasi politik beserta solusisolusinya.
Bab ini akan menggabungkan semua kesimpulan dari bab-bab sebelumnya
dan menganalisis keseluruhan pengalaman, kesamaan, dan perbedaan dari
negara-negara di seluruh dunia. Secara khusus, bab ini akan membahas
tantangan-tantangan terkait peranan uang di dalam politik serta tren
internasional yang berkembang di dalam peraturan keuangan politik.
Sejumlah rekomendasi juga akan diberikan, beserta catatan mengenai
pelajaran penting yang didapat dari pembahasan buku ini.

Uang dan politik: ikhtisar kontekstual
Uang dan politik saling beririsan antara satu sama lain; bagaimana partai
dan kandidat mengakses pendanaan mereka berdampak sangat besar
terhadap fungsi sistem politik dan proses demokrasi secara keseluruhan.
Sebagaimana telah sering dikatakan di dalam buku ini, uang sangat
dibutuhkan agar demokrasi dapat berjalan dengan lancar, serta membantu
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semua partai politik agar dapat berkompetisi dengan adil di dalam pemilu.
Tetapi uang juga dapat menimbulkan ancaman terhadap proses politik—
contohnya, aliran uang hasil transaksi narkotik di Amerika Latin, pengaruh
korporasi-korporasi besar terhadap politik di Asia, praktik klientelisme di
Afrika, atau penyalahgunaan kekayaan negara di Eropa. Oleh sebab itu
uang di dalam politik harus diawasi dan dikontrol. Tantangan bagi para
pembuat kebijakan adalah menyeimbangkan efek negatif yang ditimbulkan
uang dengan optimalisasi konsolidasi demokrasi melalui kompetisi yang
majemuk. Di dalam upaya tersebut, maka penting bagi pembuat kebijakan
untuk melihat penggunaan dan pengawasan keuangan politik hanya sebagai
‘jalan’ (‘means’), bukan ‘tujuan’ (‘ends’).
Hari-hari ini berkembang persepsi bahwa dunia politik adalah dunia yang
korup, sehingga masyarakat memandang partai politik dan para politisi
dalam wajah yang sangat buruk. Temuan yang didapat dari Global Barometer
Transparency International tahun 2013 mengungkapkan bahwa partai
politik merupakan institusi yang dipersepsikan paling korup dibandingkan
dengan lembaga-lembaga lain seperti polisi, lembaga pemerintah, parlemen,
dan lembaga yudisial.1 Survei-survei regional seperti Latinobarometers dan
Afrobarometers juga mengungkapkan hal yang sama, di mana masyarakat
memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap partai politik.2
Persepsi negatif ini bisa dimaklumi mengingat banyak skandal finansial yang
dilakukan partai dan politisi di berbagai belahan negara di dunia.
Jika partai ingin memenangkan simpati dan kepercayaan para pemilih,
mereka harus bersikap transparan soal uang. Jika partai tidak bisa melakukan
hal tersebut, masyarakat akan terus mempertanyakan integritas mereka dan
menjadi apatis terhadap proses demokrasi secara keseluruhan; masyarakat
akan melakukan gerakan protes dan mengabaikan proses politik representatif
tradisional. Meskipun masing-masing negara yang dibahas di dalam buku
ini memiliki tantangan-tantangan uniknya sendiri-sendiri, ada sejumlah
persoalan yang secara substansial dihadapi oleh semua negara di dunia.

1 Para responden melaporkan bahwa partai politik merupakan institusi terkorup di 51 dari 107 negara
yang disurvei. Lihat Transparency International 2013.
2 Afrobarometer (2008) mengungkapkan bahwa rata-rata 58 persen responden hanya sedikit atau bahkan
sama sekali tidak percaya pada partai oposisi dan 42 persen responden hanya sedikit atau sama sekali
tidak percaya pada pertain berkuasa. Di Amerika Latin, tingkat kepercayaan pada partai politik hanya
23 persen (Latinobarometro 2010), di mana angka ini merupakan peningkatan jika dibandingkan
dengan tahun 2003 (11 persen) dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1997 (28 persen).
Survei pertama kali dilaksanakan pada tahun 1996.
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Tantangan global

Tingginya jumlah uang yang beredar di dalam sistem politik telah menjadi
persoalan yang dikhawatirkan oleh banyak pihak di seluruh dunia. Tingginya
biaya kampanye yang harus dikeluarkan kandidat umumnya telah dianggap
sebagai akibat dari ‘profesionalisasi’ politik, di mana partai dan kandidat
menghabiskan banyak uang untuk melakukan polling, penasehat politik,
dan iklan di media massa. Di Eropa Barat, jumlah biaya kampanye telah
menyamai jumlah biaya operasional sebuah partai besar, sementara di
Amerika Serikat, 5,8 miliar USD telah dikeluarkan selama masa pemilu
presidensial dan parlementer pada tahun 2012.
Tingginya biaya politik telah mendorong partai dan kandidat untuk mencari
dana dari berbagai sumber yang ada. Pada banyak kasus, partai politik
akhirnya menjadi sangat tergantung pada donatur privat yang kaya raya
atau subsidi yang diberikan negara. Akibatnya, ada kemungkinan donaturdonatur kaya raya dapat mempengaruhi jalannya proses politik sesuai
kepentingan pribadinya.
Rendahnya dukungan akar-rumput

Meskipun biaya politik sangat tinggi, partai politik hanya menerima sedikit
dana dari anggota-anggotanya, bahkan di benua Eropa yang tradisi politik
massa-nya pernah sangat kuat dan sangat bergantung pada iuran anggota
sebagai sumber pendanaan.3 Di negara-negara di wilayah lain, iuran anggota
tidak pernah menjadi sumber dana yang signifikan. Lemahnya dukungan
finansial dari anggota membuat partai politik harus bergantung pada donasi
korporasi, subsidi negara, dan pendanaan ilegal (atau, di beberapa negara,
donasi dari kandidat individual atau ketua partai yang kaya raya).
Di beberapa bagian Afrika, Amerika Latin, dan Asia, kontribusi finansial
antara politisi dan kelompok akar-rumput justru berlangsung terbalik akibat
praktik klientelisme yang kental, di mana para pemilih mengharapkan
mendapat hadiah atau imbalan atas dukungan mereka terhadap partai atau
kandidat tertentu.
Pendanaan yang dilarang hukum dan sumber-sumber kejahatan

Pendanaan yang dilarang hukum oleh partai dan kandidat merupakan
masalah yang sangat serius di berbagai wilayah yang dibahas di dalam buku
ini. Meskipun terbilang sulit untuk mengetahui dengan pasti besaran dan
dampak aktual dari donasi yang dilarang hukum, mengingat sifatnya yang
3 Lihat sub-bab ‘Pendanaan privat bagi partai politik’ pada Bab 7, ‘Eropa Utara, Barat, dan Selatan’, di
dalam buku ini.
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Biaya tinggi

tertutup dan sembunyi-sembunyi, berbagai kasus yang telah dibicarakan
di dalam buku ini menunjukkan bahwa dana yang dilarang hukum telah
menjadi sumber pemasukan yang sangat signifikan bagi aktor-aktor politik.4
Persoalan ini menjadi semakin genting apabila sumber pendanaan yang
dilarang hukum berasal dari kejahatan terorganisir yang memang memiliki
agenda untuk mempengaruhi arah dan proses pengambilan kebijakan publik
demi memenuhi kepentingan bisnis ilegal mereka.
Sebagaimana ditunjukkan di dalam bab-bab per wilayah, terdapat berbagai
jenis hubungan antara politik dan kejahatan terorganisir. Dalam bentuknya
yang paling sederhana, aktor kriminal tetap berada di luar sistem politik
namun berusaha memengaruhi arah dan proses sistem tersebut, misalnya
melalui donasi kampanye atau praktik suap. Tetapi ada juga bentuk relasi
yang lebih sistematis di mana aktor kriminal terlibat secara langsung di dalam
sistem politik; pada bentuk relasi semacam ini, elemen-elemen kriminal
menginfiltrasi dan mengambil alih institusi-institusi politik, termasuk partai
politik.
Negara-negara yang terletak di jalur perdagangan narkotika biasanya
rentan terhadap bentuk relasi semacam ini. Rute perdagangan narkotika
sebetulnya bisa ditemukan di hampir semua wilayah. Di Amerika Latin rute
ini terbentang dari wilayah Andean hingga Meksiko,5 sementara di Afrika
negara-negara seperti Guinea-Bissau dan Mali6 sudah sejak lama terekspos
pada dampak negatif perdagangan narkotika yang berasal dari Amerika
Latin menuju Eropa via pantai barat Afrika.
Para politisi dan pembuat kebijakan kadang-kadang enggan atau tidak
mampu (atau bahkan takut) mengambil tindakan tegas yang dapat
menghalau infiltrasi dana-dana yang dilarang hukum semacam itu untuk
masuk ke dalam sistem politik. Keuntungan finansial yang didapat para
politisi, atau kerasnya ancaman yang datang dari si donatur, dianggap lebih
besar pengaruhnya daripada konsekuensi yang didapat dari mengambil
tindakan tegas.
Sebagaimana telah ditunjukkan pada Bab 5 mengenai Amerika Latin,
masuknya dana ilegal ke dalam sistem politik tidak bisa dilihat secara terpisah
dari persoalan utama mengenai kejahatan terorganisir.7 Oleh sebab itu
menjadi penting dan genting bagi lembaga-lembaga yang bertanggungjawab
untuk mengawasi keuangan partai/kandidat untuk bekerja sama dengan
4 Harus dibuat pembedaan yang jelas antara berbagai jenis pendanaan ilegal. Semua donasi yang berada
di luar ketentuan hukum adalah secara per se ilegal, termasuk donasi yang melebihi batasan jumlah
yang telah ditentukan, meskipun hanya sedikit. Donasi ilegal tidak selalu berasal dari aktivitas kriminal
atau ilegal.
5 Lihat Sub-bab ‘Infiltrasi pendanaan ilegal’ pada Bab 5, ‘Amerika Latin’, di dalam buku ini.
6 Lihat Sub-bab ‘Dana Yang dilarang hukum atau hasil tindak kriminal’ pada Bab 3, ‘Afrika’, di dalam
buku ini.
7 Lihat Sub-bab ‘Sumber pendanaan privat’ pada Bab 5, ‘Amerika Latin’, di dalam buku ini.
386 International IDEA

Bisnis dan politik

Besarnya pengaruh uang di dalam politik membuka peluang bagi pihakpihak swasta untuk dapat memenuhi segala kepentingan mereka dengan
memberikan sejumlah uang kepada para politisi. Meskipun, harus diakui,
banyak perusahaan swasta yang memberikan donasi politik kepada partai/
kandidat atas dasar ideologi, tetapi banyak pula perusahaan yang memberikan
donasi dengan pamrih-pamrih tertentu. Donasi politik yang diperlakukan
sebagai investasi bisnis oleh pihak swasta banyak terjadi di berbagai belahan
dunia. Pada beberapa kasus, donasi dalam jumlah besar diberikan perusahaan
kepada semua partai politik terlepas dari program dan ideologi yang diusung,
sehingga sang pengusaha tetap memiliki “saham” pada kandidat manapun
yang akhirnya memenangi pemilu.8
Bentuk relasi yang lebih kompleks antara bisnis dan negara juga kerap terjadi di
berbagai negara. Meskipun bukan khas Asia, fenomena di mana konglomerat
mendirikan partai, menguasai parlemen, atau bahkan mencalonkan diri
menjadi presiden sangat kentara di wilayah ini, mulai dari Thailand hingga
Republik Korea Selatan. Fenomena ini berbahaya karena membuat aktivitas
partai hanya berpusar pada kepentingan individual sang konglomerat, serta
membuatnya menjadi sangat bergantung pada sang konglomerat secara
finansial.
Akses pendanaan yang tidak merata

Persoalan lain terkait keuangan politik adalah ketika partai atau kandidat
politik tidak memiliki kesempatan yang setara terhadap akses pendanaan.
Meskipun pada umumnya partai atau politisi akan selalu memiliki sumber
pendanaan dalam skala yang berbeda-beda, tetapi tidak boleh ada hambatan
struktural bagi partai atau kandidat manapun yang ingin mendapatkan
keuangan politik. Jika donatur individual atau pihak korporasi dapat
membayar para politisi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan
mereka, maka hal ini dapat mencederai prinsip demokrasi, di mana setiap
individu memiliki satu suara (one man one vote). Oleh sebab itu, ketiadaan
regulasi yang membatasi jumlah donasi politik dapat membuat kompetisi
politik di dalam pemilu menjadi tidak setara.
Persoalan ini masih berkaitan dengan persoalan relasi bisnis dan politik
yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya. Partai berkuasa cenderung

8

Lihat Bab 5, ‘Amerika Latin, di dalam buku ini.
Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu 387

10. Kesimpulan

lembaga penegak hukum dan yudisial untuk mengatasi persoalan ini. Agar
dapat melakukan hal tersebut, lembaga pengawas membutuhkan mandat,
fasilitas, dan perlindungan yang cukup untuk melakukan tugas pengawasan
dan kerjasama dengan leluasa.

lebih menarik donasi korporasi dibandingkan partai oposisi. Hal ini tentu
saja tidak mengejutkan, karena partai berkuasalah yang memiliki kekuasaan
untuk melakukan deal atau menentukan arah kebijakan yang dapat
menguntungkan bisnis sang donatur.
Elemen gender juga harus menjadi tema sentral dari pembahasan persoalan
ketidakmerataan akses keuangan politik. Bab 9, ‘Perempuan dalam Politik:
Pendanaan untuk Kesetaraan Gender’, telah memberikan banyak contoh
mengenai tantangan-tantangan yang harus dihadapi kandidat perempuan
untuk mendapatkan donasi politik yang setara dengan kandidat laki-laki.
Ketidaksetaraan akses pendanaan ini pulalah yang menjadi penyebab utama
mengapa ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan di dalam sistem
politik.
Penyalahgunaan sumber daya negara

Aspek lain dari ketidakmerataan akses keuangan politik adalah ketika partai
berkuasa dapat dengan mudah menggunakan sumber daya negara untuk
memenuhi kepentingan-kepentingan kelompok mereka. Penyalahgunaan
sumber daya negara merupakan persoalan yang dapat ditemui di hampir
semua negara, dan hampir semua negara menerapkan regulasi pelarangan
penggunaan sumber daya negara untuk tujuan-tujuan politik. Sebagaimana
telah dibahas pada Bab 8 mengenai demokrasi maju yang berbahasa Inggris
(anglofonik), pejabat publik memang pada kenyataannya memiliki akses
yang lebih besar terhadap hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh aktor
politik lain—termasuk ekspose media yang lebih tinggi dan lebih fokus
terhadap pemimpin partai dan program-program mereka. Tetapi tetap harus
ada batasan yang jelas mengenai previlese-previlese tersebut. Penyalahgunaan
kekayaan negara oleh rezim berkuasa dapat melemahkan demokrasi dan
mencederai kemajemukan politik.
Persoalan ini akan menjadi semakin sulit dikontrol ketika pemerintah tidak
menghabiskan uang untuk partai politik, tetapi justru mengeksploitasi
sumber daya lain seperti akses media milik pemerintah, atau menggerakkan
massa pegawai sipil untuk melakukan pawai kampanye pada saat jam kerja.
Di sejumlah wilayah (misalnya Afrika, Asia, dan Eropa Timur dan Asia
Tengah), terutama di wilayah di mana terdapat partai politik yang telah
berkuasa sedemikian lama, terjadi pengkaburan batas-batas antara sumber
daya negara dengan sumber daya partai pemerintah. Gedung-gedung negara,
kendaraan negara dan pegawai negeri sipil digunakan dalam kampanyekampanye pemilu dan kegiatan-kegiatan partai lainnya.
Partai berkuasa juga dapat mengeksploitasi hukum dan undang-undang
suatu negara untuk menyudutkan lawan politik. Di negara dengan partai
berkuasa yang menguasai eksekutif dan legislatif, partai tersebut sangat
mungkin merancang undang-undang yang dapat mempertahankan
kekuasaan mereka selama mungkin. Regulasi persyaratan minimum untuk
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Penegakan regulasi yang lemah

Semua wilayah yang dibahas di dalam buku ini memiliki persoalan terkait
implementasi peraturan keuangan politik. Salah satu alasan lemahnya
penegakan regulasi adalah karena lembaga yang ditugasi untuk melakukan
penegakan dan pengawasan tidak memiliki wewenang dan kapasitas yang
cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan leluasa. Kebanyakan
lembaga-lembaga semacam ini hanya memiliki peran prosedural (misal:
sekedar menerima laporan keuangan masing-masing partai), tetapi tidak
memiliki wewenang untuk melakukan investigasi yang dibutuhkan
untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Tanggung jawab untuk
mengendalikan dan mengawasi partai/kandidat umumnya diserahkan
kepada sejumlah institusi yang berbeda-beda, membuat segala bentuk upaya
pengawasan yang holistik menjadi sulit dilakukan.9
Sebagian faktor kesulitan tersebut dapat diatribusikan kepada kurangnya
sumber daya dan personel. Dibalik persoalan ini ada persoalan keengganan
para politisi untuk memperbaiki perilaku mereka melalui penguatan regulasi.
Lemahnya kehendak politik ini kemudian kerap menjadi sebab atas lemahnya
institusi penegak regulasi.
Masih terkait erat dengan persoalan tersebut adalah fakta bahwa di banyak
negara institusi penegak regulasi pada umumnya tidak cukup independen
dari pemerintah pusat. Di Eropa Barat, wewenang untuk mengontrol
keuangan politik biasanya diberikan kepada komisi bentukan parlemen atau
eksekutif. Akibatnya, hanya sedikit negara di wilayah tersebut yang memiliki
lembaga penegak regulasi yang benar-benar independen—meskipun harus
diakui bahwa hal tersebut tidak pernah menjadi persoalan karena tingginya
kepercayaan publik terhadap integritas institusi bersangkutan. Negaranegara di Asia juga mengalami persoalan terkait independensi institusi
penegak regulasi: di Malaysia, misalnya, Komisi Pemilu dikontrol penuh
oleh pemerintah sehingga seringkali mereka enggan mengevaluasi kondisi
finansial partai dan kandidat politik.10
Persoalan lain terkait dengan rendahnya jumlah pelanggar yang benar-benar
menerima sanksi atau hukuman atas perbuatannya. Kultur impunitas ini
9 Lihat Sub-bab ‘Menegakkan peraturan keuangan politik’ pada Bab 2 ‘Membenahi Sistem Keuangan
Politik’, di dalam buku ini.
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Lihat Sub-bab ‘Implementasi yang tidak efektif ’ pada Bab 4 ‘Asia’, di dalam buku ini.
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menerima dana publik, misalnya, dapat dibuat seketat mungkin untuk
mencegah politisi-politisi baru bermunculan. Di Amerika Latin, godaan
untuk menyalahgunakan sumber daya negara untuk mempertahankan
kekuasaan sangat besar, terutama di negara-negara yang dulunya membatasi
masa jabatan hanya satu periode tetapi kemudian mengizinkan presiden
petahana untuk mengajukan diri kembali di pemilu selanjutnya.

tampaknya tersebar di hampir seluruh wilayah yang dibahas di dalam buku
ini. Jumlah sanksi yang disahkan di dalam undang-undang sama sekali tidak
menunjukkan efektivitas sistem penegakan regulasi. Sebagaimana disebutkan
pada bab pendahuluan, pencegahan lebih baik daripada penghukuman; pada
banyak kasus, tujuan institusi penegakan regulasi adalah untuk meningkatkan
kepatuhan aktor-aktor politik kepada regulasi daripada mengimplementasi
sanksi. Tetapi, bagaimanapun juga, tidak mungkin ada kepatuhan tanpa
adanya ancaman sanksi terhadap pelanggaran yang paling berat sekalipun.
Kadar hukuman juga harus proporsional dengan dengan kadar pelanggaran
yang terjadi agar sanksi tersebut dapat efektif.11 Di Prancis, denda uang yang
dijatuhkan memiliki jumlah yang lebih kecil daripada jumlah batasan donasi
yang diperbolehkan; akibatnya, sanksi tersebut nyaris mustahil menghasilkan
efek jera dan ancaman.
Ada juga persoalan mengenai penegakan regulasi yang bersifat selektif,
khususnya di sejumlah negara dengan tingkat regulasi yang tinggi di Eropa
Timur dan Asia Tengah. Penegakan selektif biasanya digunakan untuk
menyudutkan kelompok oposisi. Di Georgia, misalnya, mayoritas regulasi
pendanaan dibuat khusus untuk menyasar kandidat oposisi pada pemilu
tahun 2012.12 Di Amerika Latin, penerapan sanksi di Argentina kerap
dituding memiliki bias politik; hakim yang menjatuhkan sanksi merupakan
salah satu aktor yang terlibat di dalam sistem politik.13
Di sejumlah negara, terdapat wewenang yang bersifat kontradiktif satu sama
lain sehingga membuat performa lembaga penegak regulasi tidak efektif.
Ketika sebuah institusi ditugasi untuk melakukan fungsi penyelenggara
pemilu dan sekaligus pengawasan keuangan politik, maka sebetulnya
telah terjadi penumpukan wewenang. Contohnya, lembaga penyelenggara
pemilu sering memandang tugas administratif penyelenggaraan pemilu
sebagai tugas utama mereka dan mejauhi segala isu-isu sensitif seperti
pendanaan kampanye politik. Ketika lembaga semacam ini diberikan tugas
untuk menyalurkan subsidi keuangan politik dan sekaligus menjatuhkan
sanksi, mereka terkadang memilih untuk hanya fokus pada satu tugas dan
mengabaikan tugas yang lain.
Salah satu penjelasan populer mengapa partai dan politisi terus-menerus
melanggar regulasi adalah karena pelanggaran-pelanggaran tersebut
tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan. Dibandingkan dengan jumlah
pelangaran yang berhasil diungkap oleh media dan kelompok sipil, relatif
hanya ada sedikit pelanggaran yang secara resmi dilaporkan kepada lembaga
pengawas, dan jauh lebih sedikit lagi dari pelanggaran tersebut yang benar11 Lihat Sub-bab ‘Penegakan regulasi’ pada Bab 1 ‘Pengantar Keuangan Politik’, di dalam buku ini.
12 Lihat Sub-bab ‘Penegakan peraturan keuangan politik’ pada Bab 6 ‘Eropa Timur, Eropa Tengah,
Eropa Tenggara, dan Asia Tengah’, di dalam buku ini.
13

Lihat Sub-bab ‘Sanksi’ pada Bab 5 ‘Amerika Latin’, di dalam buku ini.
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Agar mekanisme penegakan regulasi dapat berjalan efektif, lembaga yang
berwenang untuk melakukan penegakan tersebut tidak dapat bekerja
sendirian. Mereka harus menjalin kerjasama yang seluas-luasnya dengan
institusi-institusi lain, termasuk dengan kelompok sipil yang berniat
menghalau dampak-dampak negatif uang di dalam politik. Usulan untuk
berkerjasama ini terutama akan sangat relevan di negara-negara di mana
elemen kriminal memiliki pengaruh yang cukup luas di dalam sistem
politik.15
Perhatian yang lebih fokus harus diberikan kepada faktor-faktor yang
menyebabkan mengapa lembaga pengawas tidak bisa menjalankan tugas
mereka dengan baik. Pada beberapa kasus, seringkali lembaga penegak
regulasi tidak berani mengambil risiko melawan para politikus korup dan
jaringan kriminal yang telah berhasil menginfiltrasi sistem politik di suatu
negara.
Pengaturan sendiri oleh partai dan politisi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat potensi konflik
kepentingan ketika para politisi di parlemen harus membuat peraturan dan
perundang-undangan yang akan meregulasi perilaku mereka sendiri. Para
politisi di parlemen memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan
jangka-panjang yang sesuai dengan kondisi dan situasi negara bersangkutan,
serta bertanggungjawab untuk membentuk arena kompetisi politik yang adil
bagi generasi muda dan politisi di masa depan.
Agar berhasil, upaya reformasi harus terus menyasar persoalan konflik
kepentingan semacam ini. Meskipun pada akhirnya partai politiklah yang
memiliki wewenang untuk menentukan pemberlakukan undang-undang
keuangan politik, proses pembuatan undang-undang tersebut setidaknya
harus selalu melalui tahap konsultasi dengan berbagai pihak dari berbagai
kelompok kepentingan yang berbeda. Kelompok ini tidak hanya mencakup
pemerintah eksekutif, parlemen, dan partai politik, tetapi juga institusi
penegak regulasi, lembaga yudikatif, dan masyarakat sipil.
Meskipun fokus utama dari buku ini secara khusus bukan mengenai
akuntabilitas keuangan internal partai, tetapi hal tersebut merupakan
elemen penting dalam mengatur keuangan politik. Tidak akan pernah ada
perbaikan di dalam isu keuangan politik tanpa adanya perbaikan terhadap
14

Lihat Sub-bab ‘Sanksi’ pada Bab 3 ‘Asia’, di dalam buku ini.

15 Lihat Sub-bab ‘Permasalahan keuangan politik di Amerika Latin’ pada Bab 5 ‘Amerika Latin’, di
dalam buku ini.
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benar mendapatkan sanksi. Dalam konteks Afrika, hanya ada sedikit laporan
terkait sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan
keuangan politik.14

komitmen, kapasitas, dan pengelolaan organisasi internal partai politik.
Kebanyakan negara tidak pernah mengatur persoalan internal partai politik
di dalam undang-undang, dan ada sejumlah negara yang tidak mewajibkan
partai politik untuk membentuk suatu tatanan kelembagaan yang sesuai
dengan tuntutan regulasi. Tetapi, ada beberapa pengecualian. Sejumlah
negara di Amerika Latin secara formal mewajibkan partai politik untuk
membentuk divisi yang secara khusus bertugas untuk mengelola keuangan
politik internal partai.16 Pendekatan semacam ini dapat memaksa partai
untuk mendemonstrasikan komitmen mereka terhadap prinsip transparansi.
Tetapi pada kenyataannya partai politik masih lemah secara kelembagaan,
dan mereka harus memperkuat kapasitas internal mereka dahulu sebelum
benar-benar dapat menginstitusionalisasi mekanisme semacam itu.

Tren regulasi global
Buku ini telah menunjukkan bahwa isu keuangan politik beserta tantangantantangan yang menyertainya senantiasa dihadapi dengan berbagai macam
cara di negara-negara di dunia. Sistem politik sebuah negara, tingkat
perkembangan ekonomi, dan tingkat konsolidasi demokrasi merupakan
faktor penting yang dapat membantu dalam menentukan regulasi pendanaan
macam apa yang paling cocok untuk suatu negara (sebagaimana telah
dibahas di dalam Bab 2, ‘Membenahi Sistem Keuangan Politik’). Tetapi ada
pula berbagai kemajuan dan perbaikan regulasi di berbagai wilayah yang
juga dapat menjadi indikator untuk menentukan tren peraturan keuangan
politik secara global.
Perundang-undangan yang berkembang (dan semakin spesifik)

Sejak awal 1990-an, terjadi tren peningkatan regulasi (meskipun tidak
selalu diikuti dengan peningkatan penegakan regulasi yang bersangkutan)
di hampir seluruh wilayah yang dibahas di dalam buku ini. Peningkatan
ini tumbuh seiring-sejalan dengan meningkatnya kualitas demokratisasi
dan perundang-undangan di negara-negara demokrasi baru. Sebagaimana
akan dibahas secara lebih detail di bawah, hal ini mungkin terkait dengan
perubahan persepsi publik mengenai partai politik, di mana partai politik
semakin dipandang sebagai lembaga pemerintahan17 daripada sebagai
kelompok masyarakat yang bertugas untuk memobilisasi massa secara
sukarela di dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Menjadi sangat penting bahwa perubahan persepsi semacam itu tidak
16 Lihat Sub-bab ‘Pengawasan dan kepatuhan’ pada Bab 5 ‘Amerika Latin’, di dalam buku ini.
17 Patut diingat bahwa, meskipun partai politik semakin dipandang sebagai lembaga pemerintahan,
mereka berbeda dari institusi negara. Mereka adalah entitas politik, dan masih, misalnya, berperan
besar membentuk kebijakan publik dan di banyak negara memiliki kekuatan untuk menjungkalkan
pemerintahan.
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… merefleksikan reformasi ideologi yang bersifat anti-politik—sebuah
‘visi kemasyarakatan’ yang berupaya mengejar kehendak publik dan
pemerintah untuk menyediakan administrasi pemerintahan yang
baik … Partai politik, pada banyak kasus, semakin dilihat sebagai
utilitas publik daripada sebagai suatu cara bagi orang-orang untuk
mempengaruhi politik dan pemerintahan—sebuah pandangan yang
semakin mengeringkan vitalitas dari politik demokrasi.18
Meskipun begitu, sebagai penerima dana subsidi dari negara, transparansi
finansial partai politik merupakan tuntutan yang sah; publik semakin
membutuhkan akuntabilitas terkait penggunaan keuangan politik. Selain
peningkatan dalam jumlah regulasi, terjadi pula peningkatan dalam jumlah
aspek pendanaan yang telah diregulasi (misalnya mengenai penentuan siapasiapa saja yang berhak menerima dana subsidi politik). Di Afrika, popularitas
penerapan sistem mulitpartai pada awal 1990-an membuat pemerintah
untuk menerapkan regulasi mengenai keuangan politik. Di Amerika Latin—
dengan beberapa pengecualian seperti Uruguay dan Kosta Rika yang sudah
terlebih dahulu memberikan dana subsidi politik—pemerintah-pemerintah
di wilayah ini baru gencar menerapkan peraturan keuangan politik pasca
periode 1980-an (ketika gelombang demokratisasi dan konsolidasi institusi
politik menyapu negara-negara Amerika Latin).
Di Eropa Timur dan Tengah, agenda anti-korupsi dan tuntutan akan
‘politik bersih’ telah menjadi pemicu utama meningkatnya fokus terhadap
peraturan keuangan politik semenjak runtuhnya rezim komunis pada awal
1990-an. Di wilayah ini, di mana tuduhan korupsi kerap digunakan untuk
menjatuhkan lawan politik, peraturan keuangan politik memang kadangkadang dieksploitasi untuk menyudutkan pihak oposisi dengan mempersulit
akses mereka terhadap sumber-sumber pendanaan. Regulasi yang mengatur
transparansi keuangan juga pernah digunakan untuk mencari tahu siapasiapa saja yang menjadi pendukung pihak oposisi.
Selain terjadi peningkatan dalam hal jumlah regulasi, secara global juga terjadi
tren spesifikasi peraturan keuangan politik. Di mana sebelumnya peraturan
keuangan politik kerap disebar ke dalam sejumlah instrumen hukum—seperti
undang-undang kepemiluan, undang-undang konstitutional, dan hukum
pidana—sekarang mulai banyak inisiatif untuk membuat suatu undangundang komprehensif yang khusus mengatur segala hal terkait keuangan
18

Johnston 2005, h. 3.
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berujung pada regulasi partai politik dan transaksi finansial yang dapat
menghambat peran penting mereka di dalam proses demokrasi secara
keseluruhan. Kebijakan-kebijakan terkait keuangan politik kerap dinilai
telah:

politik. Negara-negara demokrasi baru yang awalnya tidak banyak memiliki
produk legislasi, atas pengaruh komunitas internasional, mulai membentuk
undang-undang khusus semacam itu. Contohnya: Sudan Selatan.

Dana publik

Terjadi peningkatan secara global di negara-negara dunia untuk mendanai
partai politik melalui subsidi dana publik. Saat ini, sekitar dua-pertiga
negara-negara di dunia memberikan subsidi dana publik kepada partai.
Dana publik dapat menutupi kurangnya pendanaan yang berasal dari akarrumput dan dapat membantu menyeimbangkan arena kompetisi politik.
Kebijakan subsidi ini juga didasari oleh persepsi yang menyatakan bahwa
partai politik merupakan elemen esensial bagi demokrasi yang harus didanai
sebaik mungkin agar dapat berfungsi dengan baik.
Tetapi, tingginya tingkat penerapan subsidi dana publik di banyak negara
sama sekali tidak menunjukkan kualitas implementasinya. Meskipun 69
persen negara di Afrika memberikan subsidi dana publik kepada partaipartai politik di masing-masing negara, jumlah dana yang diberikan kerap
tidak mencukupi bahkan untuk membiayai kebutuhan partai yang paling
mendasar, di mana ini berarti partai masih harus tetap mencari pendanaan
kepada pihak-pihak swasta; hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal
pemberian subsidi dan publik yakni untuk menyeimbangkan arena kompetisi
politik. Hal ini khususnya kerap terjadi di negara-negara yang memiliki
budget negara yang sangat rendah. Di Peru, misalnya, pemerintahan
eksekutif pernah mengutip alasan moneter untuk tidak menyalurkan subsidi
dana publik kepada partai politik.19
Sebagaimana telah ditunjukkan pada bab-bab sebelumnya, kebijakan dana
publik paling jarang diterapkan di Asia dibandingkan di wilayah-wilayah
lainnya. Terdapat sejumlah negara di Asia Selatan, seperti Afghanistan,
Nepal, dan Pakistan, yang sama sekali tidak memberikan subsidi dana publik.
Alasan negara-negara tersebut tidak memberikan dana publik perlu ditelisik
lebih jauh. Untuk wilayah Asia, jumlah pemberian subsidi dana publik paling
besar terdapat di bagian Timur Laut. Di sejumlah negara Amerika Latin,
subsidi dana publik menyumbang sekitar 35 persen dari seluruh pendapatan
partai yang dilaporkan secara resmi.
Kombinasi pendanaan antara dana publik dan donasi privat sangat
dianjurkan, sebagaimana rekomendasi Dewan Eropa (Council of Europe).20
Tetapi, banyak negara-negara di Eropa yang mulai menunjukkan kehawatiran
19 Lihat Sub-bab ‘Pendanaan publik langsung’ pada Bab 5 ‘Amerika Latin’, di dalam buku ini.
20 Council of Europe (2003, Article 1) merekomendasikan bahwa sokongan negara harus dibatasi oleh
‘kontribusi yang masuk akal’ (reasonable contributions) dan tidak boleh mengintervensi independensi
partai politik.
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Aspek lain yang terkait dengan subsidi dana publik adalah persyaratanpersyaratan yang ditetapkan pemerintah bagi para pihak yang akan
menerima dana tersebut.22 Sebagai contoh, partai penerima subsidi harus
menggunakan dana tersebut untuk berbagai aktivitas tertentu (biasanya
terkait dengan aktivitas kampanye, dan kadang-kadang terkait dengan
aktivitas demokratisasi internal partai seperti kesetaraan gender) atau agar
partai penerima patuh terhadap ketentuan transparansi keuangan. Tetapi di
kebanyakan negara partai politik diberikan kebebasan untuk menggunakan
dana publik sesuka mereka. Salah satu upaya memanipulasi perilaku partai
politik melalui dana publik kerap dilakukan di wilayah Eropa Utara, di mana
tingkat subsidi yang diberikan sangat tinggi.23

21 Lihat Sub-bab ‘Pendanaan publik bagi partai politik’ pada Bab 7 ‘Eropa Utara, Barat, dan Selatan’,
di dalam buku ini.
22 Untuk onformasi lebih detail mengenai regulasi pendanaan publik di berbagai negara, lihat Basis Data
International IDEA mengenai Pendanaan Publik (International IDEA Political Finance Basis Data).
23 Ada tren berkebalikan di sejumlah kecil negara, di mana mereka menghapus kebijakan subsidi dana
publik setelah sekian lama diterapkan. Contohnya adalah Venezuela yang menghapus dana publik
setelah 26 tahun diterapkan. Contoh negara lainnya adalah Bolivia (2008), Azerbaijan dan Nigeria
(2010) (Ohman 2011). Mengingat peran penting dana publik untuk menghindari pengaruhpengaruh negatif donatur kaya raya dan menyeimbangkan arena kompetisi politik, tren semacam ini
harus mendapatkan perhatian khusus.
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terhadap mekanisme dana publik. Banyak partai politik di wilayah ini yang
telah menjadi begitu bergantung terhadap subsidi negara—di mana dana
ini menyumbang sekitar dua-pertiga dari total pendapatan partai, dan pada
beberapa kasus bahkan ada yang melebihi 80 persen. Banyak pihak curiga
bahwa sedang terjadi konflik kepentingan karena pada dasarnya undangundang yang mengatur soal pemberian subsidi dana publik disahkan
sendiri oleh partai-partai politik yang menerimanya. Untuk mengatasi
ketergantungan semacam ini, harus ada mekanisme untuk menyeimbangkan
proporsi pendanaan partai. Mengenai hal ini, Jerman memberikan contoh
menarik. Pemerintah Jerman menerapkan mekanisme ‘dana proporsional’
(‘matching grants’) di mana jumlah subsidi dana publik yang diberikan oleh
negara tidak boleh lebih besar dari jumlah dana yang berhasil digalang oleh
partai secara mandiri.21 Ketika tingkat ketergantungan partai terhadap
subsidi sangat tinggi, mekanisme atau pendekatan-pendekatan inovatif
seperti dana proporsional sangat dianjurkan. Tidak ada standar ideal terkait
proporsi dana publik dan donasi privat; proporsi yang paling tepat biasanya
ditentukan oleh konteks masing-masing negara. Subsidi dana publik pada
dasarnya harus diberikan kepada partai yang telah berhasil memenuhi
persyaratan tertentu (biasanya dalam bentuk jumlah dukungan publik) agar
mereka dapat menjalankan fungsi utama mereka sebagai lembaga partisipasi
dan perwakilan masyarakat.

Gender dan dana publik

Akhir-akhir ini banyak negara yang mengaitkan kebijakan pemberian dana
publik untuk meningkatkan kesetaraan gender di dalam politik dengan cara
mengalokasikan dana khusus untuk aktivitas-aktivitas berperspektif gender
atau dengan menambahkan (atau mengurangi) jumlah subsidi kepada partai
yang berhasil (atau gagal) memenuhi kuota kursi jabatan untuk kandidat
perempuan. Inisiatif-inisiatif semacam ini penting karena dapat mengatasi
persoalan minimnya akses pendanaan yang dihadapi kelompok perempuan,
yang kerap dipandang sebagai hambatan utama bagi perempuan untuk
masuk ke dalam arena politik. Tetapi, hanya sedikit negara di dunia yang
melakukan inisiatif semacam ini.
Reformasi regulasi terkait gender masih tergolong inisiatif baru, oleh sebab
itu sejauh ini agak sulit menilai dampak dan efektivitasnya. Tetapi dapat
dikatakan bahwa, agar regulasi tersebut dapat menjadi efektif, harus ada
denda finansial yang setimpal bagi partai-partai yang melanggar. Konten
regulasi pendanaan publik untuk meningkatkan representasi gender
minoritas terkadang tidak cukup substansial untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut. Selama partai politik masih merasa bahwa lebih menguntungkan
mencalonkan politisi laki-laki di dalam pemilu daripada perempuan terlepas
dari hukuman denda yang harus dibayar, maka regulasi kesetaraan gender
tidak akan menjadi lebih dari sekedar ‘aksesoris’ belaka. Dan, tentu saja,
regulasi pendanaan publik untuk kesetaraan gender hanya akan efektif di
negara-negara di mana partai politiknya memiliki tingkat ketergantungan
yang tinggi terhadap subsidi dana publik itu sendiri.

Rekomendasi
Sebagaimana sudah dinyatakan di dalam Bab 2, ‘Membenahi Sistem
Keuangan Politik’, peraturan keuangan politik harus didasarkan pada
pemahaman terhadap konteks dan tantangan-tantangan yang ada di masingmasing negara. Bab-bab per wilayah di dalam buku ini telah membuktikan
pernyataan tersebut dan menunjukkan bahwa sekedar memperluas ruang
lingkup regulasi tidak akan membuatnya menjadi lebih efektif. Peraturan
keuangan politik tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh pula terlalu
longgar. Di satu sisi, regulasi yang terlalu detail dan ketat dapat menjadi
kontra-produktif, terutama ketika tidak ada lembaga yang mampu mengawasi
dan menegakkan regulasi tersebut. Tetapi, di sisi lain, kerangka peraturan
keuangan politik juga harus komprehensif untuk mengartikulasikan batasanbatasan yang diperlukan.
Salah satu alasan sulitnya menemukan solusi yang paling tepat adalah karena
rekomendasi yang diberikan seringkali hanya menyasar pada institusi dan
aktor politik. Padahal keduanya hanyalah fokus yang terlalu sempit. Sekedar
mengubah isi peraturan keuangan politik tidak akan serta merta menekan
tingkat praktik keuangan ilegal dan menjungkalkan rezim otoriter. Hal-hal
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Sektor politik tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari sektor-sektor lain di
dalam masyarakat, dan upaya kerjasama—antara berbagai lembaga dan
sektor—sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan
keuangan politik. Upaya kerjasama tersebut dapat berupa, misalnya, aktivitas
tukar informasi antara lembaga penegak regulasi pemilu dengan lembaga
penegak hukum.
Meskipun rekomendasi-rekomendasi yang diberikan di dalam masing-masing
bab sebelum ini secara khusus diberikan untuk masing-masing wilayah dan
negara yang berbeda, terdapat berbagai kesamaan di antara semuanya. Subbab berikut ini akan mengkombinasikan berbagai rekomendasi utama untuk
berbagai pemangku kepentingan agar mereka dapat meningkatkan performa
kerja dan reformasi yang sedang dilakukan. Rekomendasi-rekomendasi ini
juga menjadi basis bagi rekomendasi global yang akan diberikan pada akhir
bab ini.
Pembuat kebijakan24

Rekomendasi untuk para pembuat kebijakan dibatasi pada wewenang dan
tanggung jawab mereka dalam mengesahkan peraturan dan lembaga yang
mengelola keuangan politik. Di dalam kapasitas tersebut mereka memiliki
tugas penting untuk membangun fondasi yang paling kokoh bagi relasi
antara uang dan politik.
Langkah awalnya adalah membuat sebuah kerangka hukum yang efektif
untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang telah ditetapkan. Rekomendasirekomendasi yang ada umumnya mendorong para pembuat kebijakan untuk
mendesain peraturan yang koheren, spesifik, dan menyasar semua pihak
(partai, kandidat, dan pihak-pihak ketiga)—sebagaimana telah ditulis
dalam Konvensi Anti-Korupsi PBB (United Nation Convention against
Corruption/UNCAC).25 Lebih penting lagi, semua peraturan yang dirancang
harus dapat diimplementasikan secara komprehensif; regulasi-regulasi
yang paling ambisius sekalipun tidak akan pernah efektif tanpa lembaga
yang mampu menegakkan regulasi tersebut dengan baik. Para pembuat
24 Pembuat kebijakan di sini adalah mereka yang terlibat di dalam proses pembuatan, pengubahan,
pengesahan kebijakan keuangan politik, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Fokus
rekomendasi di sini adalah pada peran mereka, bukan pada institusinya.
25

United Nations Convention against Corruption (2004) Pasal 30(7) dan Pasal 26(1).
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semacam itu membutuhkan upaya reformasi yang lebih komprehensif, seperti
mengubah keseimbangan kekuasaan sebuah negara atau menyelesaikan isuisu yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh,
praktik pembelian suara sangat sulit diberantas di dalam masyarakat miskin,
dan selama kelompok kejahatan terorganisir memiliki pengaruh yang kuat
di dalam sistem politik, maka segala upaya untuk menjaga proses politik dari
praktik-praktik ilegal akan menghadapi tantangan serius.

kebijakan juga dituntut untuk memprioritaskan peraturan-peraturan yang
penting untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat kontekstual dengan
kondisi masyarakat, serta sangat tidak disarankan untuk langsung membuat
masyarakat yang tidak teregulasi menjadi masyarakat yang sangat teregulasi.
Rendahnya dukungan finansial dari anggota partai dan tingginya
ketergantungan partai terhadap donasi swasta dapat diminimalisir dengan
pemberian subsidi dana publik. Jika di kelola dan didistribusikan dengan
baik, subsidi dana publik dapat menjadi penyeimbang bagi donasi privat
dan membuat akses pendanaan menjadi lebih terbuka bagi banyak pihak,
sehingga arena kompetisi politik menjadi lebih seimbang. Pendanaan publik
juga dapat meningkatkan transparansi dan memberikan insentif bagi partai
untuk mencalonkan kandidat perempuan. Tetapi ada pula potensi negatif di
mana partai akan menjad terlalu bergantung pada subsidi dana publik; hal
ini harus diawasi dengan seksama.
Menyadari pentingnya peran media massa dan beban finansial yang harus
ditanggung partai dan kandidat untuk memasang iklan di media massa,
maka para pembuat kebijakan harus memprioritaskan pemberian subsidi
iklan politik dan akses media bagi partai/kandidat. Para pembuat kebijakan
juga harus merancang pengawasan terhadap kantor-kantor media milik
privat. Di negara-negara dengan jumlah anggaran yang terbatas, mekanisme
subsidi dana publik tidak langsung dapat menjadi alternatif yang lebih murah
dan mudah dikontrol daripada mekanisme pemberian secara langsung.
Dalam upaya untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik, para
pembuat kebijakan juga didorong untuk mempertimbangkan regulasiregulasi pembatasan jumlah uang yang dapat dibelanjakan selama
periode kampanye. Belanja kampanye yang tidak dibatasi akan semakin
meningkatkan pentingnya peran uang di dalam politik, serta meningkatkan
pula kemungkinan pengusaha-pengusaha kaya untuk mempengaruhi
jalannya proses politik, di mana hal ini akan mencederai prinsip kesetaraan
di dalam demokrasi.
Para pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan regulasi-regulasi
yang dapat menyehatkan relasi antara partai politik dan sektor bisnis.
Kontak antara partai politik dan pengusaha dapat menjadi sumber informasi
yang baik untuk proses pembuatan kebijakan dan dapat menjadi sumber
pendanaan yang potensial, tetapi juga harus diperhatikan pengaruhpengaruh negatif yang dapat timbul dari relasi tersebut. Sejumlah negara
malah secara terang-terangan melarang segala bentuk donasi yang berasal
dari korporasi. Sedangkan di sejumlah negara lain, pelarangan semacam itu
akan membuat partai politik kekurangan dana untuk melakukan aktivitasaktivitas mereka, sementara di negara-negara yang lainnya lagi pelarangan
tersebut kerap diabaikan. Pendekatan lain yang bisa dilakukan adalah
dengan meningkatkan transparansi—atau menjamin bahwa koneksi antara
sektor bisnis dengan partai politik (dan kandidat individual) dibuka secara
398 International IDEA

Para pembuat kebijakan harus dapat menemukan pendekatan inovatif
yang dapat membantu partai politik untuk mendiversifikasi sumbersumber pendanaan mereka. Hal ini berguna agar partai-partai politik
tidak mudah tergoda untuk menerima dana dari sumber-sumber ilegal
atau melanggar regulasi yang telah ditetapkan; rekomendasi ini khususnya
berlaku di negara-negara yang partai politiknya tidak memiliki banyak
uang. Sebagai contoh, di negara-negara yang memiliki tingkat pajak tinggi,
insentif pengurangan pajak donasi politik dapat mendorong lebih banyak
orang untuk mengkontribusikan kekayaannya kepada partai. Pendekatan
ini banyak ditemukan di negara-negara Eropa. Cara lainnya adalah dengan
menyesuaikan jumlah (‘matching fund’) antara subsidi dana publik dengan
donasi-donasi kecil, sehingga partai terdorong untuk lebih giat menggalang
dana dari masyarakat. Menurunkan biaya kampanye juga merupakan
langkah yang bisa diambil, misalnya melalui pemberian dana publik tidak
lansgung berupa akses media gratis, menyediakaan fasilitas publik seperti
gedung pertemuan dan lapangan untuk pawai dan pertemuan.
Sejalan dengan rekomendasi UNCAC, para pembuat kebijakan harus
memastikan bahwa regulasi yang mereka undangkan menyasar pada
partai dan kandidat. Hal ini untuk mengantisipasi cairnya sifat relasi antar
keduanya, di mana regulasi yang hanya menyasar salah satu pihak akan
membuat donasi ilegal disalurkan melalui pihak yang lainnya.
Di Eropa Utara, partai politik telah lama menikmati sokongan finansial
dari negara tanpa adanya tuntutan perbaikan dari sisi internal partai itu
sendiri. Meskipun memang penting untuk menjaga independensi partai dari
intervensi negara, tetapi patut diingat bahwa subsidi yang diberikan pada
partai pada dasarnya merupakan uang warga negara, sehingga tuntutan
perbaikan internal partai adalah sesuatu yang sah. Oleh sebab itu sangat
disarankan pemberian subsidi dana publik harus dibarengi oleh berbagai syarat
kepatuhan, misalnya terkait kewajiban menyerahkan laporan keuangan tepat
waktu. Menggunakan subsidi dana publik untuk meningkatkan kepatuhan
partai politik kepada regulasi kesetaraan gender juga sangat disarankan.
Oleh karena para pembuat kebijakan memiliki kekuasaan untuk membentuk
organisasi yang mengontrol partai dan politisi, maka mereka juga memiliki
tanggung jawab untuk merancang mekanisme kontrol yang dapat memonitor
dan menegakkan peraturan keuangan politik. Tetapi, kontrol finansial juga
tidak boleh melumpuhkan kegairahan kompetisi politik, dan oleh sebab
itu para pembuat kebijakan harus membangun institusi pengawasan yang
kuat dan independen dari segala bentuk intervensi politik, sebagaimana
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luas kepada publik. Regulasi pelarangan donasi dari perusahaan pelat merah
juga akan dapat meminimalisir donasi-donasi yang bersifat quid pro quo.

direkomendasikan juga di dalam UNCAC.26
Lembaga pengawas dan penegak regulasi

Kajian bab-bab per wilayah telah mencatat bahwa tugas lembaga pengawas
dan penegak regulasi adalah mengontrol arus uang yang keluar/masuk di
dalam sistem politik. Namun, dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini
kerap dikritik karena tidak mampu melaksanakan tugas tersebut dengan
baik. Rekomendasi yang akan diberikan di dalam sub-bab ini merefleksikan
kebutuhan dan tuntutan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut agar
dapat meningkatkan efektivitas performa mereka. Bab-bab per wilayah
juga telah menekankan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut untuk
menerapkan dan menegakkan peraturan tanpa pandang bulu. Hal ini penting
karena lembaga penegak dan pengawas regulasi kerap dituduh memiliki bias
politik dan tebang pilih, seperti terjadi di Kamboja dan Georgia.
Titik berangkat bagi setiap lembaga pengawas dan penegak peraturan
keuangan politik adalah mengidentifikasi dan memahami persoalan inti
yang mereka hadapi: apakah regulasi-regulasi yang ada tidak implementatif,
desain institusi yang cacat, kurangnya sumber daya dan kapasitas teknis,
wewenang yang terbatas, atau ketiadaan netralitas?
Setiap negara sangat disarankan untuk hanya memiliki satu lembaga pengawas
dan penegak regulasi yang independen, yang memiliki cukup kontrol atas
pengelolaan finansial partai dan kandidat. Tetapi harus diingat pula bahwa
kerja sama antar institusi (termasuk institusi privat seperti perbankan) akan
sangat membantu kerja lembaga pengawas/penegak regulasi dalam melacak
uang-uang ilegal di dalam sistem politik. Kerja sama juga bisa dijalin dengan
kelompok masyarakat sipil.
Lembaga pengawas/penegak regulasi juga sangat disarankan untuk fokus
pada pendekatan-pendekatan yang bersifat preventif, misalnya membantu
partai dan kandidat politik agar lebih patuh terhadap regulasi-regulasi
yang telah ditetapkan pemerintah. Pengembangan rencana-rencana jangkapanjang, seperti peningkatan kapasitas dan kesadaran partai/kandidat, juga
merupakan bagian dari upaya yang bersifat preventif.
Pada dasarnya hampir semua bab-bab kajian wilayah yang ada di dalam buku
ini setuju bahwa transparansi—yakni upaya membuat informasi-informasi
terkait aktivitas keuangan politik, termasuk laporan keuangan partai/
kandidat, menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik—merupakan
tugas paling penting dari lembaga penegak/pengawas. Salah satu cara untuk
mempermudah proses transparansi adalah dengan menetapkan standarisasi
format laporan keuangan. Bab 5 mengenai Amerika Latin telah menunjukkan
bahwa masih sedikit lembaga penegak/pengawas yang menetapkan
26

Ibid., Pasal 5(1).
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Kontrol dan analisis lembaga pengawas/penegak hukum terhadap informasi
keuangan juga harus terus ditingkatkan. Banyak kasus di mana lembaga
pengawas tidak bisa mendeteksi pelanggaran regulasi finansial. Oleh sebab
itu lembaga pengawas perlu memfokuskan diri untuk mengembangkan
metode investigasi mereka, seperti pengawasan acak dan pemetaan risiko
pelanggaran.
Lembaga pengawas/penegak regulasi juga sangat dianjurkan untuk
menjatuhkan sanksi seccara proporsional terhadap semua pelanggaran.
Hal ini berarti lembaga pengawas/penegak, kadang-kadang, hanya
perlu menjatuhkan sanksi-sanksi ringan. Sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, ada persepsi umum bahwa partai dan politisi kebal hukum, di
mana hal ini semakin menjatuhkan kredibilitas lembaga pengawas/penegak
dan peraturan keuangan politik secara keseluruhan.
Untuk meningkatkan kualitas prosedur kerja dan wewenang pengawasan/
penegakan, sangat disarankan bagi lembaga-lembaga pengawas/penegak
untuk membangun jaringan internasional agar masing-masing lembaga di
tiap negara dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman satu sama lain.
Salah satu contoh jaringan internasional tersebut adalah Asosiasi Lembaga
Pemilu Dunia (the Association of World Election Bodies), sebuah inisiatif
dari lembaga pengelola pemilu Korea Selatan yang berupaya mengumpulkan
lembaga pengawas/penegak hukum dari seluruh dunia di dalam suatu forum
pembukaan pada tahun 2013. Upaya perkumpulan semacam ini akan sangat
berguna, karena pada umumnya lembaga pengawas/penegak regulasi pemilu
di seluruh dunia menghadapi persoalan yang kurang lebih mirip.
Partai politik dan politisi

Sebagaimana telah disebutkan pada awal bab ini, partai politik di seluruh
dunia saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan publik. Mereka
cenderung dipandang sebagai kelompok elit yang tidak memikirkan
kepentingan masyarakat banyak. Persoalan ini bukan persoalan sederhana
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standarisasi semacam itu. Lembaga pengawas juga sangat disarankan untuk
terus mengkomunikasikan detail-detail kerja mereka dan memberitahukan
partai/kandidat setiap perubahan terkait regulasi penyerahan laporan
keuangan. Jika mungkin, lembaga pengawas/penegak hukum juga sangat
disarankan untuk membedakan laporan dan data keuangan partai/kandidat
berdasarkan jenis kelamin, agar para pengamat dapat membedakan perilaku
finansial antara politisi laki-laki dan perempuan. Privasi dan kerahasiaan
data diri donatur-donatur kecil tetap dapat dijaga dengan cara menetapkan
batas bawah jumlah donasi yang wajib dilaporkan kepada lembaga pengawas/
penegak regulasi (sehingga hanya donatur-donatur kaya raya saja yang
identitasnya wajib dilaporkan). Hal ini bisa menyeimbangkan tuntutan
perlindungan terhadap privasi dan hak publik untuk mengetahui siapa-siapa
saja yang mendanai partai/kandidat.

dan membutuhkan banyak upaya untuk mengatasinya. Pada banyak kasus,
langkah pertama yang harus diambil adalah meningkatkan transparansi
tentang bagaimana partai politik mendapatkan dan menghabiskan uang
mereka.
Partai politik sangat dianjurkan untuk mencantumkan sikap atau pendirian
mereka mengenai persoalan pendanaan di dalam manifesto atau AD/ART
mereka. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas partai di hadapan publik,
menunjukkan kehendak politik yang kuat untuk menyeimbangkan arena
kompetisi politik antar partai/kandidat, mencegah penggunaan dana ilegal,
dan kembali menempatkan masyarakat banyak di tengah-tengah aktivitas
politik. Kehendak politik adalah titik mula dari segala upaya reformasi dan
perubahan ke arah yang lebih baik, karena kehendak politiklah yang akan
mempengaruhi segala aspek kehidupan politik, termasuk proses pembuatan
undang-undang dan pembentukan lembaga kontrol dan pengawasan.
Partai politik harus memenuhi tanggung jawab etis mereka untuk dapat
mengelola uang dengan baik dan menerapkan semacam regulasi internal
bahkan ketika tidak ada regulasi formal yang mengatur tingkah laku mereka.
Partai politik juga dituntut untuk dapat meningkatkan transparansi terhadap
prosedur internal mereka sambil terus berupaya mengkomunikasikan hal
tersebut kepada publik. Salah satu aspek penting dari aktivitas tersebut adalah
dengan menunjukkan bagaimana mereka mencegah penggunaan dana-dana
ilegal di dalam aktivitas internal partai.
Partai politik juga disarankan untuk terus diaudit oleh lembaga eksternal
yang independen dan mempublikasikan laporan keuangan mereka dalam
format yang mudah dicerna, sebagaimana telah disarankan juga di dalam
UNCAC, yang mendorong peningkatan efektivitas akses publik terhadap
informasi keuangan politik.27 Upaya semacam ini akan sangat berguna untuk
mengembalikan kepercayaan publik.
Partai politik dapat membantu para kandidat perempuan dengan
memberikan dukungan finansial berupa penurunan jumlah uang pencalonan
dan mensubsidi biaya iklan kampanye. Partai politik juga disarankan untuk
mengalokasikan dana bantuan secara khusus untuk kandidat-kandidat
perempuan. Meningkatkan jumlah representasi perempuan di dalam politik
akan semakin memperbesar jumlah ketersediaan sumber daya manusia
bertalenta.
Setiap partai politik dapat berperan sebagai anjing pengawas (watch dog)
bagi partai politik yang lain, di mana masing-masing dari mereka akan
memastikan bahwa semua partai yang terlibat benar-benar mematuhi aturan
main yang ada. Untuk menjaga integritas dan menghindari saling fitnah,
setiap tuduhan pelanggaran yang diajukan suatu pihak harus berdasarkan
27
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Media

Media massa (khususnya yang melakukan jurnalisme investigatif) memiliki
peran penting dalam memonitor uang di dalam politik dan mengekspos
pelanggaran-pelanggaran berat terhadap peraturan keuangan, terutama ketika
hanya ada sedikit bukti terkait pelanggaran tersebut (contoh: praktik korupsi,
penyalahgunaan sumber daya negara, dan pengaruh-pengaruh kelompok
bisnis terhadap jalannya proses politik); pihak media sangat mungkin lebih
efektif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran aturan daripada institusi
pengawas formal. Semua pembahasan bab per wilayah di dalam buku ini
menyarankan para aktor media untuk terus menjaga independensi mereka
dari pengaruh-pengaruh politis.
Bab-bab sebelum ini juga menunjukkan bahwa aktor media memiliki peran
penting dalam upaya mengedukasi masyarakat. Terkait hal ini, media massa
dituntut untuk tidak saja melaporkan kasus-kasus korupsi dan skandal
politik, tetapi juga harus menjadikan tema keuangan politik sebagai salah
satu prioritas editorial dan memfokuskan diri pada jurnalisme yang bersifat
komprehensif. Hal ini mencakup, misalnya, upaya pemetaan finansial
partai dan kandidat politik, termasuk siapa-siapa saja donatur utama, serta
menjelaskan kepada publik dampak buruk penyalahgunaan kekayaan negara
oleh para politisi.
Masyarakat sipil

Kelompok masyarakat sipil yang bekerja di bidang demokrasi harus
memahami bahwa uang memiliki peran penting di dalam proses demokrasi
dan kualitas pemilu. Oleh karena itu kelompok masyarakat sipil disarankan
untuk berkonsentrasi pada dua aktivitas utama: meningkatkan kesadaran
masyarakat dan pengawasan. Untuk meningkatkan kesadaran, kelompok
masyarakat sipil dapat memberikan edukasi kepada publik mengenai
pentingnya uang di dala proses politik, dampak negatif dari pelanggaran
regulasi pendanaan, dan betapa penyalahgunaan kekayaan negara oleh
politisi adalah penghambur-hamburan uang yang pada hakikatnya adalah
milik rakyat. Kelompok masyarakat sipil juga dapat mendorong masyarakat
untuk tidak terlibat dalam praktik jual-beli suara saat pemilu. Hal ini
mungkin merupakan tugas yang berat karena praktik jual-beli suara yang
telah mengakar di dalam proses politik dan dianggap sebagai salah satu
metode distribusi kemakmuran yang dianggap wajar.
Kelompok masyarakat sipil juga memiliki peran krusial dalam mengawasi
aktivitas finansial partai dan kandidat politik. Maka, sangat direkomendasikan
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bukti dan kesaksian yang masuk akal. Partai oposisi dapat menunjukkan
kepada publik bahwa mereka ‘lebih baik dan lebih bersih’, salah satu caranya
adalah dengan benar-benar mematuhi peraturan keuangan politik yang
ditetapkan pemerintah.

bagi kelompok masyarakat sipil untuk mendokumentasikan dan menganalisis
aktivitas finansial partai dan kandidat dan mempublikasikan dokumendokumen tersebut kepada publik dalam format yang mudah dipahami. Jika
mungkin, organisasi masyarakat sipil juga didorong untuk mengembangkan
dan menyebarkan metodologi pengawasan mereka kepada sesama organisasi
masyarakat sipil lain baik dalam tingkat lokal, regional, maupun internasional.
Aktivitas pengawasan keuangan politik juga harus menjadi bagian integral
dari aktivitas pemantauan pemilu domestik.
Peran pemantauan dan pengawasan tidak serta-merta membuat kelompok
masyarakat sipil berada di dalam posisi yang ‘berlawan-lawanan’ dengan
partai politik. Kelompok masyarakat sipil justru harus ikut membantu partai
politik agar mereka dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Aktor internasional

Pada dasarnya, segala bentuk upaya reformasi seharusnya dimotori oleh para
pemangku kepentingan lokal, dan aktor internasional hanya berperan sebagai
pendukung. Lemah dan buruknya institusi partai politik merupakan salah
satu faktor utama mengapa mereka berperilaku koruptif. Oleh karena itu
akan sangat strategis bagi aktor-aktor internasional jika mereka memfokuskan
diri membantu proses penguatan institusi dan kapasitas partai politik lokal.
Upaya pertukaran pengalaman antar partai politik dari berbagai negara juga
merupakan aktivitas yang bermanfaat dan penting.
Meski sudah mengalami berbagai peningkatan kualitas selama beberapa
tahun terakhir, asosiasi atau kerjasama antar lembaga pemerintah di dalam
suatu wilayah seperti Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara Amerika yang
melakukan kerja pengawasan pemilu sebaiknya juga mulai memasukkan
isu keuangan politik di dalam agenda aktivitas pengawasan mereka.
Untuk itu, organisasi-organisasi tersebut juga harus mulai mendefinisikan
dan mengkoordinir ulang metodologi pengawasan komparatif yang akan
dipakai. Informasi finansial partai/kandidat harus dapat tersedia dengan
cepat kepada pihak pengawas dan pemantau pemilu agar dapat segera
ditulis ke dalam laporan pengawasan. Metodologi yang dipakai harus bisa
menunjukkan berapa jumlah uang yang mengalir di antara aktor-aktor
politik, bentuk kerangka hukum yang digunakan, dan persoalan-persoalan
terkait implementasinya. Untuk melakukan hal ini, aktor-aktor internasional
harus menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi masyarakat sipil yang
ada di negara bersangkutan.
Aktor-aktor internasional juga diharapkan dapat membantu lembaga
pengawas dan penegak hukum dalam meningkatkan performa kerja
mereka. Sebagaimana telah disebut sebelumnya, lembaga-lembaga ini kerap
menghadapi banyak kendala ketika melakukan kerja mereka di lapangan.
Aktor-aktor internasional dapat membantu mereka mengumpulkan dan
menampilkan informasi, misalnya dengan mengembangkan prosedur dan
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Aktor-aktor internasional, khususnya lembaga donor, juga harus
meningkatkan upaya pencegahan praktik penyalahgunaan sumber
daya negara. Pengalaman di negara-negara Afrika menunjukkan bahwa
partai berkuasa kerap menggunakan dana dari lembaga donor untuk
mempertahankan kekuasaan mereka.29 Inisiatif untuk menangkal hal-hal
semacam itu tidak hanya penting untuk meningkatkan proses demokrasi di
negara-negara partner, tetapi juga efektif untuk menangkal penyalahgunaan
uang pajak yang diberikan sebagai bantuan luar negeri.

Rekomendasi utama
Ada beberapa poin penting yang bisa disimpulkan mengenai isu keuangan
politik. Poin-poin ini diambil dari pembahasan di dalam buku ini dan
sejumlah kegiatan International IDEA terkait keuangan politik di seluruh
dunia. Meski tidak terlalu mendalam, poin-poin ini diharapkan dapat
memicu perdebatan konstruktif terhadap isu keuangan politik dan dapat
mendorong upaya-upaya reformatif.
1. 	Konteks adalah kunci. Peraturan keuangan politik yang dibuat sesuai
dengan konteks suatu negara akan cenderung lebih sukses dalam hal
implementasi dan tingkat kepatuhan. Sistem politik dan budaya suatu
negara—terutama bagaimana masyarakatnya memandang politik
dan peran partai politik—harus menjadi dasar bagaimana peraturan
keuangan politik akan dibentuk. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa
tidak ada pola umum yang bisa diambil dari implementasi peraturan
keuangan politik secara global, atau bahwa suatu negara tidak bisa
mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain, tetapi di dalam
upaya merumuskan peraturan keuangan politik, konteks harus menjadi
pertimbangan utama.
2.	
Undang-undang penting, tetapi tidak cukup. Kerangka hukum merupakan
titik berangkat bagi penciptaan iklim keuangan politik yang ideal.
Tetapi, peraturan formal saja tidak cukup untuk membawa dampak
yang signifikan. Seringkali, peraturan formal dapat dengan mudah
dilangkahi atau justru digunakan sebagai alat untuk memenuhi tujuantujuan politis tertentu. Faktor-faktor lain seperti kekuatan institusi
demokrasi dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum justru
28 Salah satu contohnya adalah Dialog Demokrasi Inter-Regional (the Inter-Regional Dialogue on
Democracy), sebuah wadah bagi organisasi-organisasi di banyak wilayah regional yang bekerja untuk
isu-isu demokrasi.
29 Lihat Sub-bab ‘Penyelewengan kekayaan negara’ pada Bab 3, ‘Afrika’, di dalam buku ini.
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standar sistematisasi informasi yang lebih baik.28 Bantuan yang diberikan
juga harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan, yang dalam jangka
panjang akan lebih efektif menurunkan angka pelanggaran daripada hanya
sekedar mendeteksi pelanggaran dan menjatuhkan sanksi.

terkadang lebih efektif dalam memperbaiki sistem keuangan politik
daripada sekedar peraturan formal. Oleh sebab itu upaya membangun
dan mengembangkan regulasi finansial tidak bisa dipisahkan begitu saja
dengan upaya memperbaiki latar politik dan demokrasi di negara tempat
regulasi tersebut akan diterapkan, sebagaimana telah dijelaskan dengan
detail pada Bab 2 ‘Membenahi Sistem Keuangan Politik’.
3.	
Penegakan regulasi merupakan mata rantai paling lemah. Selama satu
dasawarsa terakhir, lemahnya penegakan regulasi telah terbukti sebagai
mata rantai paling lemah dalam upaya mengelola keuangan politik; dan
tren ini terus berlangsung hingga sekarang. Meski telah banyak hal yang
dipelajari mengenai persoalan-persoalan keuangan politik, dan telah
banyak pula negara yang memiliki kerangka hukum khusus keuangan
politik, tetapi nyaris kesemuanya tidak memiliki mekanisme yang dapat
menjamin aktor-aktor politik untuk patuh terhadap regulasi yang ada.
Langkah awal yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut
adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan lembaga
penegak hukum—bisa berupa ketiadaan kehendak politik, minimnya
kapabilitas teknis, atau kurangnya independensi dari partai dan
kandidat yang seharusnya diawasi. Para pembuat kebijakan seharusnya
memberikan lembaga pengawas wewenang dan kekuasaan yang cukup
besar jika benar-benar ingin menciptakan sistem keuangan politik yang
transparan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor
politik.
4.	
Kesenjangan akses dana antara laki-laki dan perempuan harus terus
dibicarakan. Kaum perempuan menghadapi persoalan yang lebih banyak
dalam menggalang keuangan politik daripada laki-laki. Persoalanpersoalan tersebut memiliki banyak faktor, oleh sebab itu solusi yang
ditawarkan harus bersifat multifaset. Desain undang-undang keuangan
politik harus berupaya mengatasi kesenjangan tersebut, dan kebijakan
pemberian subsidi dana publik dapat menjadi insentif dan sokongan
yang baik bagi para kandidat perempuan. Partai politik sebetulnya
memiliki peran sentral dalam upaya meminimalisir kesenjangan politik
antara laki-laki dan perempuan; selain mematuhi peraturan keuangan
politik, partai politik juga bisa (dan harus) menunjukkan inisiatif untuk
melakukan reformasi internal yang dapat meningkatkan partisipasi
politik perempuan.
5.	
Kerjasama regional merupakan cara ampuh untuk mendorong reformasi.
Hari-hari ini ada kelangkaan upaya kerjasama regional di mana
negara-negara sama-sama mengembangkan standar bagi peningkatan
kualitas sistem pengelolaan keuangan politik.30 Membentuk kerjasama
regional semacam itu akan membantu masing-masing negara dalam
30 Salah satu contoh pengecualian untuk hal ini adalah Kelompok Negara-negara Melawan Korupsi (the
Group of States against Corruption [GRECO]), yang memiliki 49 negara anggota (48 negara Eropa
dan Amerika Serikat).
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mengidentifikasi kelemahan yang terdapat dalam kerangka regulasi yang
dimiliki dan mendorong satu sama lain untuk melakukan reformasi
legislatif dan institusional yang diperlukan. Kerjasama regional/
internasional juga diharapkan mampu membawa dampak positif bagi
kualitas dan tingkat penegakan hukum.
6.	
Melibatkan lebih banyak pihak dalam mengembangkan peraturan
keuangan politik. Menciptakan undang-undang yang lebih baik,
penegakan hukum, dan memperbaiki pengelolaan keuangan internal
partai merupakan langkah-langkah yang kerap diberikan untuk
reformasi keuangan politik. Tetapi kita harus ingat bahwa peraturan
keuangan politik diciptakan oleh para politisi. Itulah sebabnya regulasi
kerap mengandung celah, lembaga penegak regulasi tidak cukup
diberdayakan, dan pengelolaan uang di dalam partai politik tidak
transparan. Di dalam sistem demokrasi, keputusan diambil oleh para
politisi yang terpilih lewat pemilu; inilah dilema yang inheren berada
dalam tubuh demokrasi. Salah satu cara untuk meredam dampak negatif
dilema tersebut adalah dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam
proses pengambilan keputusan atau penciptaan undang-undang/regulasi.
Tetapi, harus diingat pula bahwa keterlibatan banyak pihak juga jangan
sampai meredupkan vitalitas dan dinamika partai politik.
7.	
Informasi finansial partai dan kandidat harus jelas dan mudah diakses. Sejak
satu dasawarsa terakhir, terdapat sebuah perdebatan sengit mengenai
darimana partai dan kandidat seharusnya mendapatkan uang mereka,
dan bagaimana seharusnya mereka menggunakan uang tersebut. Akibat
banyak peliputan media yang berujung pada terungkapnya skandalskandal keuangan politik, banyak undang-undang dan regulasi yang
telah direvisi berulang kali. Meskipun begitu, tetap saja hanya ada sedikit
data dan dokumentasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang
dilakukan partai dan kandidat (serta pihak-ketiga) di seluruh dunia.
Hanya ada sedikit lembaga pengawas yang mampu menyajikan rekamanrekaman komprehensif, dan sedikit pula organisasi sipil yang memiliki
metode pengawasan yang baik, dan mungkin lebih sedikit lagi partai
politik yang memiliki mekanisme pembukuan yang transparan kepada
publik. Hingga informasi-informasi dasar mengenai aktivitas finansial
partai dan kandidat politik benar-benar tersedia secara sistematis dan
mudah diakses, transparansi keuangan politik yang sejati tidak akan
pernah tercapai.
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Lampiran I: Tabel Komparatif

Basis Data International IDEA mengenai Keuangan Politik menghimpun
informasi mengenai peraturan keuangan partai dan kandidat politik dari 180
negara di dunia. Basis Data ini terdiri dari 43 pertanyaan. Tabel yang disajikan
di dalam lampiran ini akan menunjukkan data tersebut dalam format tabel.
Untuk menghemat ruang, beberapa pertanyaan ada yang digabung ke dalam
satu kolom. Juga, beberapa pertanyaan yang mengandung informasi detail
tidak ditampilkan di dalam lampiran ini. Contohnya adalah informasi
mengenai jumlah pembatasan kontribusi dan pengeluaran, regulasi terhadap
pembelian suara, dan sanksi yang tersedia untuk pelanggaran peraturan
keuangan politik.
Basis Data mengenai Keuangan Politik juga menghimpun catatan-catatan
lebih jauh mengenai regulasi-regulasi yang berbeda, juga kutipan dari undangundang dan sumber lain, yang kerap memberikan detail-detail tambahan.
Bagi pembaca yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai peraturan
keuangan politik sangat disarankan untuk mengunjungi Basis Data kami di
http://www.idea.int/political-finance.1

1

 oleksi data di dalam Basis Data mengenai Keuangan Politik juga menghimpun masukan
K
dari para pakar dan peneliti yang diambil selama tahun 2012. International IDEA
berupaya untuk terus memperbaharui data sesuai dengan perubahan regulasi-regulasi di
masing-masing negara, tetapi kami tetap tidak dapat menjamin bahwa semua data benar.
Ketika koding data menunjukkan bahwa suatu regulasi ditetapkan, misalnya regulasi pelarangan
donasi asing kepada kandidat, atau regulasi pembatasan pengeluaran untuk partai, hal ini
mengindikasikan bahwa regulasi tersebut diterapkan dengan sejumlah kondisi dan pengecualian.
Regulasi tersebut tidak berarti berlaku secara umum (misalnya, donasi asing dilarang hanya untuk
beberapa jenis kandidat, bukan semua kandidat. Atau pembatasan pengeluaran hanya berlaku
untuk pengeluaran dana kampanye, tetapi tidak untuk jenis-jenis pengeluaran lain).
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Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Afghanistan

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Tidak

Tidak ada

Albania

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
suara dan kursi pada pemilu
sebelumnya, terdaftar sebagai
partai politik yang sah

Aljazair

Ya/Ya

Ya/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak ada
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, memberikan dana
publik secara reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Andorra

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak ada

Angola

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu

Antigua
& Barbudda

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Argentina

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu

Armenia

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Australia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesfik

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Austria

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
suara dan kursi pada pemilu
sebelumnya

Azerbaijan

Ya/Ya

Ya/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Bahama

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Bahrain

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Ya
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Tidak ada data

Bangladesh

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/Ya

Tidak

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Tidak

Tidak ada

Barbados

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak

Tidak ada
data

Tidak ada
data/Ya

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Belarusia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak ada

412

Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak ada

Ya, mengurangi biaya
pendaftaran,
tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB (Election
Management
Body/Lembaga Penyelenggara Pemilu)

Ya, EMB

Merata,
Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB,
lembaga audit,
lainnya

Proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan

Tidak

Tidak/Ya

Tidak

Tidak ada data

Tidak/Ya

Ya/Tidak ada
data

Ya

Ya/Ya

Kementerian,
lainnya

Tidak ada data

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Ya/Tidak

EMB, lembaga Ya, pengadilan
audit

Merata

Belanja kampanye

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Tidak

Tidak/Kadang-kadang

EMB

Tidak

Merata,
Proporsional
dengan jumlah suara dan
suara yang
didapat

Belanja
kampanye,
Aktivitas/
operasional
partai, pencetakkan surat
suara

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Tidak

Ya/Ya

Pengadilan

Ya, lainnya

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Tidak

EMB, lainnya

Ya, EMB

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Mertaa,
proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Kadang-kadang

Lembaga audit Ya, lembaga
audit

Merata,
Tidak
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB,
lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak

Tidak ada data

Tidak/Tidak
ada data

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Kementerian

Ya, lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Tidak ada data

Tidak ada data

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Tidak/Tidak

Lainnnya

Tidak ada data

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Tidak/Kadang-kadang

EMB

Ya, kementerian, lainnya
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Belgia

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Belize

Tidak?Tidak
ada data

Tidak?Tidak
ada data

Tidak?Tidak
ada data

Tidak?Tidak
ada data

Tidak?Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Benin

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Ya
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki represnetasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu berikutnya

Bhutan

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

ya

ya

ya

ya

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu sebelumnya, jumlah kandidat

Bolivia

Ya/Tidak ada Tidak/Tidak
data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Ya/Ya

ya

ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Tidak

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Bosnia
dan Herzegovina

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Botswana

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Brazil

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya, memberikan dana
publik secara reguler

Menjadi partai politik terdaftar

Bulgaria

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, memberikan dana
publik secara reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Burkina
Faso

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, harus beroperasi
secara reguler dan up-to-date
dengan statuta partai

Burundi

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Semua partai

Kamboja

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Kamerun

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Kanada

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Merata,
Tidak
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Kementerian,
lainnya

Ya, lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada data

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Belanja kampanye

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Kementerian,
pengadilan

Ya, pengadilan

Merata

Belanja kampanye

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, lembaga Ya, EMB
audit

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak/Ya

EMB

Ya, kementerian, lembaga
audit

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, pengadilan

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Belanja
kampanye,
aktivitas/operasional partai, organisasi
intra-partai

Ya/Tidak

Tidak

Ya, dialokasikan khusus
untuk kesetaraan gender

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Lembaga audit Ya, lembaga
audit, lainnya

Merata,
proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
proporsional
dengan jumlah kandidat

Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak/Tidak

Pengadilan

Ya, pengadilan

Merata

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Kementerian

Ya, pengadilan

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Kementerian

Ya, EMB,
kementerian

Proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
proporsional
dengan jumlah kandidat

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak ada data

Tidak/Tidak

Lembaga
khusus

Ya, lembaga
khusus

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara,
jumlah pengeluaran yang
di-reimburse

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Tanjung
Verde

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu

Republik
Afrika
Tengah

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Chad

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
berikutnya

Cile

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya, selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu

Kolumbia

Ya/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
suara dan kursi pada pemilu
berikutnya, partisipasi
dalam pemilu, memiliki kader
perempuan/pemuda pada
jabatan kepemimpinan

Komoro

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak ada

Kongo,
Republik
Demokratik

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Kosta
Rika

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
suara pada pemilu berikutnya,
pengeluaran harus dilaporkan
kepada EMB

Kroasia

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
suara pada pemilu berikutnya,
partisipasi dalam pemilu

Siprus

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah kandidat, terdaftar
sebagai partai yang sah

Ceko,
Republik

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Representasi pada lembaga
tertentu, Jumlah suara pada
pemilu sebelumnya
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya/Ya

Tidak ada
data/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Ya/Tidak

Pengadilan

Tidak

Sesuai jumlah
pengeluaran
yang di-reimburse

Belanja kampanye

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Merata,
proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara,
proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
90% dana didistribusikan
berdasarkan
beberapa kriteria tertentu

Aktivitas/operasional partai, organisasi
intra-partai

Ya/Ya

Ya

Ya, dialokasikan khusus
untuk kesetaraan gender

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
data/Ya

Tidak ada

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada data

Proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Kementerian

Ya, kementerian

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Tidak/Tidak

Tidak

Ya, lainnya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Untuk memenuhi tujuan
dan visi partai

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Kementerian,
lembaga
audit

Ya, kementerian, lembaga
audit

Merata,
proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
ditentukan
sejak awal

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Tidak

Kementerian,
lembaga
audit

Ya, kementerian, lembaga
audit

Merata,
proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Ya

Lainnya

Ya, lainnya
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Pantai
Gading

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Representasi pada lembaga
tertentu, Jumlah suara pada
pemilu sebelumnya

Denmark

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Djibouti

Tidak ada
data/Tidak

Tidak ada
data/Tidak

Tidak ada
data/Tidak

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Dominika

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Dominika,
Republik

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, partisipasi dalam
pemilu

Timor
Timur

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Ekuador

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara dan kursi pada
pemilu sebelumnya

Mesir

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak ada
data/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak ada

El
Salvador

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu,
terdaftar sebagai partai
yang sah

Guinea
Khatulistiwa

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Ya, selama
masa kampanye

Tidak ada data

Estonia

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Ethiopia

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Fiji

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Tidak

Tidak ada

Finlandia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Prancis

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang didapat, jumlah
kandidat

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Ya

Pengadilan

Ya, pengadilan

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya/Kadang-kadang

Kementerian,
lainnya

Tidak

Tidak ada data

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak

Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Merata,
Tidak
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Ya

Tidak

Tidak/Tidak

EMB

Tidak

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Tidak

EMB

Ya, EMB,
lainnya

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB,
lainnya

Tidak

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat
Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak/Kadang-kadang

EMB

Ya, lembaga
audit

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Tidak ada data

Tidak ada data

Ya/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada data

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapatkan

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Lembaga khusus, lainnya

Ya, lainnya

Proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/ya

Tidak

Tidak/Ya

EMB

Ya, lembaga
audit

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Ya, alokasi
Tidak/Tidak
dana untuk organisasi sayap
perempuan

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Kementerian,
lembaga
audit

Ya, kementerian, lembaga
audit

Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya/Ya

Lembaga
khusus

Ya, pengadilan, lembaga
khusus

Tidak/Ya
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Gabon

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah kursi pada pemilu sebelumnya, jumlah kandidat

Gambia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Georgia

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Jerman

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Ghana
Yunani

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya,
jumlah kandidat

Grenada

Tidak ada
data/Tidak

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Guatemala

Ya/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Guinea

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Tidak ada
data
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

GuineaBissau
Guyana

Ya/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Haiti

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Ya

Ya

Ya, selama
masa kampanye

Tanda tangan 40.000
penduduk

Honduras

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu

Hungaria

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya,
partisipasi dalam pemilu
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Ditentukan
regulasi

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Kementerian

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada data

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, lainnya

Ya, EMB,
lainnya

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat
Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara,
jumlah pengeluaran yang
di-reimburse,
dana publik
tidak boleh lebih besar dari
dana privat
yang digalang
sendiri oleh
partai

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Kadang-kadang

Lainnya

Ya, lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Belanja partai,
aktivitas/
operasional
partai, pusat
riset dan
penelitian

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Kementerian,
lembaga khusus, lainnya

Ya, lainnya,
lembaga
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Ya, EMB

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Tidak ada
data

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Ya

EMB

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Pengadilan

Ya, kementerian, pengadilan

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Tidak

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak ada
data/Ya

Tidak ada
data/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Tidak ada data

Proporsional
dengan jumlah kandidat

Belanja
kampanye,
pendidikan
politik

Tidak/Ya

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Tidak ada
data/Kadang-kadang

EMB, kementerian

Ya, EMB

Proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Ya, lainnya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya/Tidak

EMB

Tidak

Merata,
proporsional
dengan
jumlah kursi
yang didapat,
proporsional
dengan jumlah kandidat

Belanja kampanye

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lembaga audit Ya, lembaga
audit
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Islandia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

India

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Indonesia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Iran,
Republik
Islam
Irak

Ya/Tidak ada Tidak/Tidak
data
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Ya/Tidak ada Ya
data

Tidak

Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Irlandia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Israel

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Italia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Jamaika

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Jepang

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
suara dan kursi pada pemilu
sebelumnya

Jordania

Ya/Ya

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler

Komitmen partai politik terhadap ”hukum dan sistem”

Kazakhstan

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Kenya

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, lebih dari dua
pertiga pejabat partai tidak
boleh didominasi oleh satu
gender saja
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Merata,
Tidak
proporsional
dengan jumlag suara yang
didapat

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lembaga audit Ya, lembaga
audit

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB, lainnya

Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Pendidikan
politik bagi
anggota partai
dan masyarakat

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, lembaga Ya, lembaga
audit
audit, lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Ya/Tidak

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Lembaga
khusus

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Aktivitas/
operasional
partai,
peningkatan
partisipasi perempuan dan
kaum muda

Ya/Ya

Ya

Ya, lainnya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lainnya

Ya, lainnya

Merata,
proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Lembaga audit Ya, lembaga
audit

Proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
30% dana didistribusikan
berdasarkan
kapasitas
finansial
partai (lihat
komentar untuk penjelasan
lebih lanjut)

Belanja kampanye

Ya/Ya

Ya

Ya, alokasi
dana untuk
aktivitas
kesetaraan
gender

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lembaga khusus, lainnya

Ya, lembaga
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Ya/Tidak

EMB

Tidak

Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB, kementerian

Ya, EMB,
kementerian,
lainnya

Merata

Aktivitas/
operasional
partai

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Kementerian

Tidak

Tidak/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, lainnya

Ya, EMB,
lainnya

Ya

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Ya, lembaga
audit, EMB

Ya, lembaga
audit, lembaga
khusus

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan
Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Belanja
Ya/Tidak
kampanye, aktivitas/operasional partai,
pendidikan
masyarakat
dan semacamnya

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Ya, EMB
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Kiribati

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak ada

Korea,
Republik

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Tidak,
tapi ada batas spesifik

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
suara dan kursi pada pemilu
sebelumnya

Kyrgyzstan

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak ada

Latvia

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Lebanon

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Tidak

Tidak ada

Lesotho

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah anggota, partisipasi
dalam pemilu

Liberia

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Libya
Liechtenstein

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Lithuania

Ya/Ya

Ya/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelum dan berikutnya

Luksemburg

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu sebelumnya, jumlah kandidat

Makedonia,
Bekas
Republik
Yugoslavia
(1993-)
Madagaskar

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Menjadi partai politik terdaftar

Malawi

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah suara yang didapatkan
pada pemilu sebelumnya

Malaysia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak

Tidak ada data

Tidak/Tidak

Tidak ada data

Ya, pengadilan

Merata,
proporsional
dengan
jumlah suara
yang didapat,
jumlah pengeluaran yang
di-reimburse

Belanja
kampanye,
aktivitas/operasional partai, lembaga
intra-partai

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, kementerian

Ya, EMB

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak

Ya/Ya

Lembaga
audit, lainnya

Ya, lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Tidak/Ya

EMB

Ya, lembaga
khusus

Merata,
Belanja kamproporsional
panye
dengan jumlah suara yang
didapat

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Tidak

Ya/Ya

EMB

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Merata,
Aktivitas/
proporsional
operasional
dengan jumpartai
lah suara yang
didapat

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Tidak

Lainnya

Tidak

Proporsional
Belanja kamdengan jumpanye
lah suara yang
didapatkan

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Tidak

Ya

Ya/Ya

EMB, lainnya

Ya, EMB,
pengadilan,
lainnya

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Ya

Pengadilan,
lainnya

Ya, pengadilan

Merata,
Tidak
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, lembaga Ya, lembaga
audit, lainnya audit, lainnya

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Lainnya

Tidak

Tidak ada data

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak ada data

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Tidak/Ya

EMB

Tidak
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Maladewa

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya, secara
reguler

Menjadi partai politik terdaftar

Mali

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya,
partisipasi dalam pemilu,
memiliki ketua dan petinggi
perempuan

Malta
Kepulauan Marshall
Mauritania
Mauritius

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak ada
data

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak ada data

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Meksiko

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, terdaftar sebagai
partai yang sah

Micronesia,
Negara
Federasi

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Moldova,
Republik

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Tidak

Tidak ada

Monaco

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Mongolia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Montenegro

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, partisipasi
dalam pemilu

Maroko

Ya/Tidak ada Tidak/Tidak
data

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Merata, jumlah anggota

Tidak

Tidak/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Ya/Ya

EMB, kementerian

Ya, EMB

Merata,
proporsional
dengan
jumlah kursi
yang didapat,
proporsi ketua
perempuan
5% dan petinggi perempuan 5%

Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Kementerian,
pengadilan

Ya, pengadilan

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak/Tidak

EMB

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak ada
data

Ya

Tidak/Tidak
ada data

Kementerian

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Ya

Tidak/Ya

EMB

Tidak

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Belanja
kampanye,
aktivitas/operasional partai, lembaga
intra-partai

Ya/Tidak

Tidak

Ya, dialokasikan khusus
untuk kesetaraan gender

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB, kementerian, lembaga audit

Ya, EMB,
kementerian,
lembaga
audit

Sesuai jumlah
pengeluaran
yang di-reimburse

Belanja kampanye

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Kementerian

Ya, lainnya

Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Setengah dana Ya/Ya
publik harus
digunakan
untuk ”daerah-daerah
pemilu parlementer”

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, lainnya

Ya, EMB, lembaga audit

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, pengadilan

Ya, EMB, lembaga audit

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Ya/Tidak

Lembaga
khusus

Ya, lembaga
khusus

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat
Tidak ada data

Tidak
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Mozambik

Ya/Ya

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, partisipasi
dalam pemilu

Myanmar

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Namibia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Nauru

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Nepal

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Belanda

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah
anggota

Selandia
Baru

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada atas
spesifik

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, terdaftar sebagai partai politik yang sah,
partai harus menyerahkan
pemberitahuan

Nikaragua

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Ya
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
berikutnya

Niger

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Ya
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, partisipasi
dalam pemilu, memiliki kandidat perempuan terpilih

Nigeria

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak ada

Norwegia

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya,
sebagian dana publik tidak
diterapkan batas bawah

Pakistan

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Palau

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Proporsional
dengan
jumlah kursi
yang didapat,
proporsional
dengan jumlah kandidat

Aktivitas/
operasional
partai

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Ya/Tidak ada
data

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Tidak ada
data/Tidak ada
data

EMB

Ya, EMB

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB,
lainnya

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Belanja
kampanye,
aktivitas/operasional partai, lembaga
intra-partai

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Kadang-kadang

Kementerian

Ya, kementerian

Proporsiona
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB,
lainnya

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Tidak

EMB, kementerian, lembaga audit

Tidak

Merata,
proporsional
dengan
jumlah kursi
yang didapat,
keterwakilan
perempuan

Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Ya

Pengadilan

Ya, pengadilan

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Ya

Tidak

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak

Ya/Kadang-kadang

Lainnya

Ya, lembaga
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Ya/Ya

EMB

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lainnya

Ya, EMB,
lainnya
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Panama

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu,
terdaftar sebagai partai
yang sah

Papua
Nugini

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak ada
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, mendokumentasikan retur-retur
finansial

Paraguay

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Terdaftar

Peru

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/Ya

Tidak ada
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Filipina
Polandia

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Tidak,
tapi ada batas spesifik

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Portugal

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya,
jumlah kandidat, partisipasi
dalam pemilu

Republik
Kongo
(Brazzaville)
Romania

Ya/Tidak ada Ya/Tidak ada Tidak/Tidak
data
data

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Tidak ada
data
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak ada
data

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Federasi
Rusia

Ya/Ya

Ya/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Rwanda

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Ya
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Saint
Kitts &
Nevis
Saint
Lucia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Merata,
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai, pendidikan sipil
dan politik
dan pelatihan
perempuan

Ya/Tidak

Tidak

Ya, dialokasikan khusus
untuk kesetaraan gender

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak/Ya

EMB

Ya, EMB

Proporsional
dengan
jumlah kursi
yang didapat,
keterwakilan
perempuan

Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak/Ya

Lembaga
khusus

Ya, lainnya

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Belanja kampanye

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak/Ya

EMB

Ya, EMB

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Aktivitas/
operasional
partai

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya

Tidak/Ya

EMB

Ya, EMB

Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Merata,
Tidak
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, pengadilan

Ya, EMB,
pengadilan,
lembaga
khusus

Tidak diketahui

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Kementerian

Tidak

Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB,
pengadilan

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

MerealisasiYa/Ya
kan tujuan dan
program-program partai
politik

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB,
lainnya

Merata

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Kementerian,
lembaga
khusus

Ya, lembaga
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Saint
Vincent
& The
Grenadines
Samoa

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada data

San
Marino

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Ya/Tidak ada Tidak ada
data
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di
lembaga tertentu

Sao
Tome &
Principe

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak ada
data/Ya

Ya/Tidak ada Tidak ada
data
data

Ya

Tidak ada
data

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya,
jumlah kandidat

Senegal

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Serbia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi di lembaga tertentu, jumlah suara
pada pemilu sebelumnya,
partisipasi dalam pemilu

Seychelles

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah kandidat dan terdaftar
sebagai partai politik

Sierra
Leone
Singapura

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Tidak,
tapi ada batas spesifik

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Slovakia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak

Ya/Tidak,
tapi ada batas spesifik

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi
pada lembaga tertentu dan
jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Slovenia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Tidak ada
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Kepulauan Solomon

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Afrika
Selatan

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak/Tidak

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada data

Proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan

Tidak ada data

Ya/Ya

Tidak ada data

Tidak ada data

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak

Ya/Kadang-kadang

EMB, lembaga Tidak ada data
audit

Merata,
Tidak
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapat

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Tidak ada data

Ya/Tidak ada
data

Pengadilan

Ya, pengadilan

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Kementerian

Tidak

Proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Aktivitas/
operasional
partai dan
pengembangan kapabilitas,
kerjasama
dan performa
pertai

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Lembaga
khusus

Ya, lembaga
khusus dan
lembaga
audit

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Tidak/Tidak

EMB

Ya, lembaga
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Lembaga
khusus

Ya, lembaga
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak ada
data

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lembaga
khusus

Tidak

Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapatkan

Tidak boleh
Ya/Ya
digunakan untuk pinjaman,
membayar
denda, donasi
atau dukungan
terhadap
kampanye
presidensial

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Kementerian

Ya, kementerian

Merata dan
Tidak
proporsional
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lembaga audit Ya, lembaga
audit

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Tidak/Tidak

EMB

Merata dan
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lembaga audit Ya, lembaga
audit

Ya, EMB
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Spanyol

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu dan tidak
memiliki kader/kandidat yang
tersangkut kasus korupsi

Sri Lanka

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya dan formulir
kesertaan pemilu

Sudan

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Suriname

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Swaziland

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak
ada data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Swedia

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di lembaga tertentu, jumlah suara
pada pemilu sebelumnya,
tidak meneriman donasi
anonim

Switzerland
Republik
Arab
Suriah

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak ada Tidak ada
data
data

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Taiwan

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, menunjukkan
tanda terima pada komisi
pemilu

Tajikistan

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya, selama
masa kampanye

Terdaftar sebagai partai politik
yang sah

Tanzania,
Republik
Persatuan
Thailand

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak ada
data

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, tersedia dana
penyesuaian bagi partai yang
menerima donasi privat kecil
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapatkan

Belanja
kampanye,
aktivitas dan
operasional
partai, iklan
kampanye dan
keamanan,
dan referendum

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak/Ya

Lembaga audit Ya, lembaga
audit

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/tidak

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak
ada

EMB

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB, lembaga Tidak
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak ada
data

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Tidak ada
data

Lainnya

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Merata,
Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Kadang-kadang

Lainnya

Ya, lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Proposional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Tidak ada data

Ya, lembaga
khusus

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Belanja kampanye

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Tidak

Ya

Tidak/Ya

Lainnya

Ya, lainnya

Merata

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Proposional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak

Tidak/Ya

Lembaga
khusus

Ya, lembaga
audit

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan,
jumlah anggota, jumlah
cabang, dan
tersedia dana
penyesuaian
5% dari donasi yang tidak
memelbihi
100 baht dan
tidak melebihi
50% dari total
dana publik

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Tidak ada data
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Togo

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Tonga

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada
data

Tidak ada data

Trinidad
& Tobago
Tunisia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak ada

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, selama
masa kampanye

Partisipasi dalam pemilu

Turki

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Turkmenistan
Tuvalu

Ya/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak/Tidak
ada data

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak ada
data

Tidak ada
data

Tidak ada data

Uganda

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Tidak

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu

Ukraina

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak ada

Britania
Raya

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi di lembaga tertentu, jumlah suara
pada pemilu sebelumnya,
jumlah kursi pada pemilu
berikutnya

Amerika
Serikat

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Ya

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, jumlah kursi
pada pemilu berikutnya,
membatasi belanja kampanye
dan kontribusi privat; menyediakan teks tertulis di dalam
iklan kampanye bagi pemilih
tuna rungu

Uruguay

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Tidak, tapi
ada batas
spesifik/
Tidak, tapi
ada batas
spesifik

Tidak

Ya

Menerapkan
pembatasan
reguler

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Terdaftar sebagai partai politik
yang sah
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran

Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapatkan,
jumlah
kandidat perempuan yang
terpilih

Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya, mengurangi biaya
pendaftaran

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Pengadilan,
lainnya

Ya, pengadilan

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Tidak/Tidak

Lainnya

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Tidak ada
data

Tidak ada

Tidak ada data

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya

Ya/Ya

EMB

Tidak ada data

Merata

Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

Lembaga audit Ya, EMB
dan lembaga
audit

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapatkan

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Ya

Pengadilan,
lainnya

Ya, pengadilan

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Ya, EMB

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada data

Tidak ada data

Merata,
proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapat

Tidak

Tidak/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB dan
lainnya

Proporsional
dengan jumlah kursi dan
suara yang
didapatkan,
pendanaan
terkait
Representasi
Tinggi (House
of Lords) ditentukan oleh
Representasi
Tinggi

Dialokasikan
untuk tujuan-tujuan
yang telah
ditetapkan

Ya/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Ya

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

Lembaga khusus, lainnya

Ya, lembaga
khusus dan
lainnya

Merata

Konvensi
kandidat

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Kadang-kadang

EMB

Ya, EMB dan
kementerian

Proporsi tetap
berdasarkan
jumlah suara

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Ya/Ya

EMB

Ya, EMB
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Negara

Pelarangan donasi
asing
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
korporasi
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
BUMN
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
serikat
dagang
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan donasi
anonim
kepada
partai/
kandidat

Pelarangan
pemberian
atau penerimaan
kekayaan
negara
oleh
partai/
kandidat

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai dalam periode waktu
tertentu

Pembatasan jumlah donasi
kepada
partai
pada
masa
pemilu

Pembatasan donasi
kepada
kandidat

Dana
publik
kepada
partai

Kriteria penerima dana
publik

Uzbekistan

Ya/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Ya/Ya

Tidak ada
data

Ya

Ya

Ya

Ya, secara
reguler dan
selama
masa kampanye

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya, partisipasi dalam
pemilu

Vanuatu

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak ada
data

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Venezuela
Yemen

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Ya

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Memiliki representasi pada
lembaga tertentu, jumlah suara pada pemilu sebelumnya

Zambia

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak ada

Zimbabwe

Ya/Ya

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya, secara
reguler

Jumlah suara pada pemilu
sebelumnya

Catatan: susunan negara dilakukan secara alfabetis menurut versi bahasa Inggris
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Dana publik
untuk tujuan-tujuan
khusus

Subsidi
akses
media untuk
partai/kandidat

Dana publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Insentif
finansial
selain dana
publik
untuk meningkatkan
kesetaraan
gender

Pembatasan
belanja
bagi partai/
kandidat

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
partai politik secara
reguler/
terkait kampanye

Kewajiban
penyerahan
laporan
keuangan
kampanye
kandidat

Wajib
mempublikasi laporan
keuangan/
membuka
identitas
donor

Lembaga
yang berwenang
menerima
laporan
keuangan

Proporsional
dengan jumlah kursi yang
didapatkan,
ditentukan
sejak awal

Belanja
kampanye,
aktivitas/
operasional
partai

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Ya/Ya

Kementerian, Ya, lembaga
lembaga audit, audit dan
lainnya
lainnya

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada
data/Tidak ada
data

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak

Tidak ada

Tidak

Tidak ada

Tidak ada

Tidak/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Ya

Ya

Tidak/Ya

EMB

Ya, EMB

Merata,
Proporsional
dengan jumlah suara dan
kursi yang
didapat

Tujuan dan
aktivitas yang
ditentukan
oleh peraturan
partai

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Ya/Tidak

Tidak

Tidak/Kadang-kadang

Lembaga
khusus

Ya, lembaga
khusus

Tidak ada

Tidak ada

Ya/Ya

Tidak ada

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak

Tidak ada

Tidak

Ya/Ya

Tidak

Tidak

Tidak/Tidak

Tidak/Tidak

Tidak

Tidak ada/
Tidak ada

Tidak ada

Tidak

Proporsional
Tidak
dengan jumlah suara yang
didapat

Lembaga
yang berwenang
memeriksa
laporan
keuangan
dan/atau
menginvestigasi
pelanggaran
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Alokasi
pemberian
dana publik
langsung

Lampiran II: Glosarium*

Penyalahgunaan kekayaan/sumber daya negara: penggunaan wewenang,
kekuasaan, atau sumber daya negara dan sektor publik oleh (biasanya) politisi
atau partai politik petahana untuk meningkatkan keterpilihan kembali
mereka di pemilu selanjutnya, dilakukan sambil melanggar norma-norma
dan wewenang yang mengatur tugas pejabat publik.1
Kriteria alokasi pendanaan publik: Peraturan terkait bagaimana seharusnya
(subsidi) dana publik dibagi kepada beberapa partai politik dan kandidat
yang memenuhi syarat. (Lihat juga Kriteria penerima dana publik)
Pendanaan kampanye: Transaksi finansial yang terkait dengan aktivitas
kampanye di dalam masa pemilu yang dapat berupa donasi atau belanja
formal, finansial, non-tunai.
Akun pendanaan kampanye: Akun bank khusus yang digunakan untuk
pendanaan kampanye partai atau kandidat. Pada banyak kasus, partai/
kandidat diwajibkan untuk melaporkan informasi mengenai akun tersebut
kepada pihak yang berwajib, dan semua transaksi kampanye harus melalui
akun tersebut.
Partai kartel: Partai yang memiliki koneksi dekat dengan aparatus negara
dan mengandalkan kekayaan/sumber daya negara untuk mempertahankan
posisi mereka di sistem politik.
Klientelisme: Relasi antara politisi/partai politik dengan pemilihnya yang
menukarkan dukungan politik mereka dengan sejumlah imbalan tertentu.
Komersialisasi politik: Sebuah tren di mana ongkos/biaya rata-rata untuk
kampanye semakin meningkat.

*
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Glosarium disusun secara alfabetis menurut versi bahasa Inggris

Donasi korporasi: Dukungan atau donasi kepada partai politik dan/atau
kandidat dari entitas bisnis seperti korporasi atau perusahaan.
Pendanaan publik langsung: Uang pemerintah yang disediakan untuk
partai politik atau kandidat selama masa kampanye pemilu atau untuk
aktivitas reguler partai politik.
Pengungkapan/Penyerahan laporan keuangan: regulasi yang mewajibkan
partai politik dan kandidat untuk menyerahkan informasi finansial tertentu,
menyerahkan laporan keuangan, baik secara reguler maupun yang khusus
berkaitan dengan aktivitas kampanye pada periode pemilu. Laporan harus
diserahkan kepada lembaga yang berwenang atau dipublikasi secara luas
oleh partai atau kandidat politik. Salah satu bentuk pengungkapan adalah
membuka identitas para donatur.
Alokasi dana publik: Sebuah ketentuan bahwa subsidi dana publik yang
diberikan kepada partai atau kandidat politik harus digunakan untuk tujuantujuan atau program-program tertentu, misalnya untuk aktivitas kampanye,
atau untuk dana operasional partai atau sub-organisasi di dalam partai.
Daerah pemilihan (Dapil): salah satu dari banyak area geografis yang
membagi sebuah negara/wilayah untuk tujuan-tujuan kepemiluan.
Lembaga pengelola pemilu: Organisasi yang bertanggungjawab secara
hukum untuk mengelola satu atau lebih elemen yang diperlukan untuk
melaksanakan pemilu dan instrumen-instrumen demokrasi langsung lainnya
(misalnya referendum).
Kriteria penerima dana publik: Kondisi atau persyaratan yang harus
dipenuhi oleh partai atau kandidat politik agar mendapatkan akses terhadap
pendanaan publik (biasanya dalam bentuk threshold/batas minimal dukungan
publik seperti memenangkan sejumlah suara di dalam pemilu atau sejumlah
kursi di parlemen).
Lembaga penegak regulasi: Aktor pemerintah yang bertugas menerima
dan/atau menginvestigasi laporan finansial yang diserahkan oleh partai
dan/kandidat politik, serta pada beberapa kasus memiliki wewenang untuk
menjatuhkan sanksi kepada partai/kandidat. Lembaga penegak dapat
merupakan bagian dari sebuah institusi yang berbeda, seperti lembaga
penyelenggara pemilu, lembaga yudisial, lembaga audit, atau kementerian.
Kepentingan asing: Untuk membatasi pengaruh-pengaruh tertentu terhadap
politik nasional di dalam sebuah negara, pemerintah kerap membatasi atau
melarang donasi dari pihak asing kepada partai politik. Pihak-pihak asing
yang kerap dilarang untuk menyumbangkan donasi politik, baik secara
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Pembatasan kontribusi (atau donasi): Jumlah uang maksimal yang dapat
disumbangkan oleh individu, organisasi atau partai politik kepada kandidat
atau partai politik di dalam satu periode tertentu.

langsung maupun tidak langsung, adalah pemerintah, korporasi, organisasi,
atau individu-individu yang tidak tinggal di negara bersangkutan; atau
memiliki saham/kepemilikan dalam jumlah besar di luar negeri.
Pendanaan yang melanggar hukum (illegal funding): Pendanaan yang
melanggar peraturan keuangan politik.
Pendanaan yang dilarang hukum (illicit funding) Pendanaan yang
didapat melalui aktivitas yang melanggar hukum, peraturan, norma etis, atau
adat/kebiasaan, misalnya kejahatan terorganisir atau perdagangan narkoba.
Sering juga disebut uang hitam (black money) atau uang kotor (dirty money).
Pengeluaran independen: Pembayaran dana dukungan kepada sebuah
kampanye politik yang secara eksplisit mengadvokasi kemenangan atau
kekalahan kandidat tertentu, yang diberikan secara independen dari
dana kampanye yang bersangkutan (misalnya tanpa sepengetahuan atau
persetujuan kandidat atau tim kampanye sang kandidat). (Lihat juga
kampanye pihak-ketiga)
Dana publik tidak langsung: Pemberian kekayaan/sumber daya negara
kepada partai atau kandidat politik dalam bentuk selain tunai (misalnya
akses gratis penggunaan media massa milik pemerintah, pemotongan pajak,
iklan kampanye, dsb.).
Donasi non-tunai (in-kind): Donasi dalam bentuk barang dan jasa, sebagai
kebalikan dari donasi finansial (tunai).
Dolar internasional: Lihat Lampiran V untuk penjelasan mengenai dolar
internasional.
Macing: Praktik yang mewajibkan pegawai negeri untuk membayar
sejumlah kontribusi kepada partai berkuasa untuk mengamankan karir atau
mendapatkan kenaikan jabatan.
Lembaga pengawas: Lihat Lembaga penegak regulasi.
Pajak partai: Ketika partai politik mewajibkan kader/kandidat mereka yang
terpilih dalam pemilu untuk membayarkan sebagian gaji mereka sebagai
pejabat publik kepada partai.
Keuangan politik: Semua aliran finansial dari dan ke partai politik,
kandidat, dan pihak-ketiga (termasuk pendapatan dan pengeluaran formal
maupun informal, serta kontribusi tunai maupun in-kind). Transaksitransaksi ini tidak dibatasi pada periode-periode tertentu saja.
Keuangan partai politik: Seluruh pendapatan dan pengeluaran finansial
partai politik, baik yang secara reguler maupun yang hanya berkaitan dengan
periode kampanye saja.
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Profesionalisasi politik: Proses di mana penggunaan marketing dan riset
menjadi intensif di dalam proses politik. Marketing dan riset digunakan
partai politik sebagai strategi untuk mengukur dan mempengaruhi jumlah
pemilih. Biasanya melibatkan firma-firma yang berkecimpung dalam bidang
relasi publik, strategi media sosial, survei/polling, dan focus group.
Dana publik: Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada partai
dan/atau kandidat politik untuk membiayai aktivitas kampanye maupun
aktivitas reguler mereka. (Lihat juga dana publik langsung dan dana publik
tidak langsung)
Donasi quid pro quo: Kontribusi berpamrih, di mana sang pemberi
mengharapkan imbal hasil atau keuntungan dari kontribusi yang diberikan.
Sanksi: Hukuman yang diberikan kepada partai atau kandidat politik yang
melanggar peraturan keuangan politik. Bentuk hukuman biasanya berupa
peringatan, denda uang, kurungan penjara, pemotongan dana publik, dan
penyitaan aset.
Pembatasan pengeluaran: Jumlah uang maksimal yang boleh dikeluarkan
partai atau kandidat politik selama masa kampanye, pada periode-periode
waktu tertentu, atau batasan-batasan lainnya (misalnya jumlah belanja
maksimal per konstituen atau per suara yang didapat pada pemilu terdahulu).
Kampanye pihak-ketiga: Kampanye pemilu yang dilakukan oleh individu
dan/atau organisasi selain partai politik dan (tim) kandidat. Pihak-ketiga
ini dapat berkampanye sebagai bentuk dukungan atau penolakan terhadap
partai, kandidat, atau program-program politik tertentu.
Pembelian suara: Salah satu bentuk kecurangan pemilu yang dimaksudkan
untuk meningkatkan jumlah suara yang akan didapatkan oleh partai atau
kandidat dengan cara menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau
barang kepada pemilih dengan imbalan suara yang diberikan.
Model Westminster: Sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang
terinspirasi dari pemerintahan Britania Raya, di mana pemerintahan
dibentuk berdasarkan legislatur (perundang-undangan).
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Donasi privat: Kontribusi finansial dari individual atau perseorangan
non-pemerintah yang diberikan untuk membiayai aktivitas partai politik,
kandidat, atau kampanye politik.

Lampiran III:
Tentang Para Penulis

Julie Ballington adalah penasehat kebijakan mengenai Partisipasi Politik
pada Seksi Kepemimpinan dan Pemerintahan di UN Women. Tugas beliau
adalah mengawasi kerja lembaga tersebut terkait tingkat partisipasi perempuan
dalam politik, terutama kerja-kerja yang berkaitan dengan program bantuan
kepemiluan, penguatan parlemen, bantuan partai politik, dan bantuan
pemerintah daerah. Sebelumnya Julie pernah bekerja sebagai penasehat isu
kesetaraan gender Program Pembangunan PBB (UN Development Program)
di dalam Program Global untuk Pemilu di dalam Divisi Pemerintahan
Demokratis. Sebelum bergabung dengan PBB, Julie merupakan spesialis
program pada Program Kemitraan Gender, Perserikatan Antar-Parlemen, di
mana ia bertugas untuk meningkatkan partisipasi kelompok perempuan di
parlemen, proses pemilu, dan partai politik. Julie juga memimpin proyek
Parlemen Sensitif-Gender. Dari tahun 2001 hingga 2005, Julie bekerja pada
Program Perempuan dalam Politik yang dibentuk oleh International IDEA,
di mana ia mulai mengembangkan inisiatif Kuota Pemilu untuk Perempuan.
Sebelumnya, Julie juga pernah bekerja di Electoral Institute of Southern
Africa, di mana ia bertugas mengepalai divisi aspek gender dalam partisipasi
dan administrasi pemilu di Afrika Selatan. Julie juga pernah terlibat langsung
di dalam sejumlah aktivitas pemantauan pemilu di Afrika dan Timur
Tengah. Julie mendapatkan gelar Master dalam bidang Ilmu Politik dari
Universitas Witwatersrand, Johannesburg, Afrika Selatan, dan gelar Sarjana
dalam bidang yang sama dari Universitas Auckland, Selandia Baru.
Elin Falguera bekerja sebagai programme officer pada tim Partai Politik
International IDEA dan merupakan kepala proyek penelitian lembaga tersebut
dalam bidang keuangan politik. Selain meneliti dan menulis mengenai
dampak uang terhadap politik, Elin juga memberikan berbagai rekomendasi
dan masukan terkait perundang-undangan keuangan politik dan merupakan
salah satu penggagas Basis Data International IDEA mengenai Keuangan
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Dr. Muriel Kahane bergabung dengan UN Women pada tahun 2011 sebagai
analis kebijakan mengenai Partisipasi Politik dan Reformasi Undang-Undang
di dalam Seksi Kepemimpinan dan Pemerintahan. Dr. Muriel juga berkutat
dengan isu kebijakan di dalam Seksi Anak Muda (Youth Section). Beliau
pernah membantu proyek-proyek UN Women terkait bantuan kepemiluan,
bantuan parlementer, reformasi undang-undang, dan pemerintahan daerah.
Dr. Muriel sebelumnya pernah bekerja sebagai peneliti pada Parlemen
Britania Raya yang berfokus pada isu gender, perdagangan manusia, dan
regional Eropa. Antara tahun 2003 dan 2010, Dr. Muriel menjadi anggotapendiri dan direktur riset Transform, sebuah NGO yang berbasis di Berlin
dan memfokuskan diri untuk menangani persoalan transformasi konflik
dan partisipasi masyarakat sipil. Dr. Muriel mengajar ilmu dan teori politik
di London School of Economics and Political Science (LSE) dan Open
University di Inggris. Dr. Muriel mendapatkan gelar Sarjana Sosiologi,
Master Teori Politik, dan PhD dalam bidang Gender dan Pemerintahan,
kesemuanya dari LSE.
Juan Fernando Londoño pernah menjadi Wakil-Menteri Dalam Negeri
Kolombia dari tahun 2011 hingga 2012, juga pernah bekerja sebagai
pembuat kebijakan terkait isu keuangan politik. Pada tahun 2002, beliau
mempromosikan pembentukan Forum Partai Politik Antar-Negara Amerika
pada Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) dan memberikan kontribusi
di dalam laporan keuangan politik di regional Amerika (From Norms to
Good Practices: The Challenges of Political Finance in the Americas), yang
diterbitkan melalui kerjasama antara International IDEA dengan OAS, di
bawak koordinasi Daniel Zovatto dan Steve Grinner. Pada tahun 2004, Juan
menjadi penasehat bagi Senat Kolombia dalam merumuskan Undang-Undang
No. 996 tahun 2005 yang dikenal di Kolombia sebagai Undang-Undang
Jaminan Pemilu. (Electoral Guarantees Law). Juan kemudian mengkoordinasi
Proyek untuk Penguatan Demokrasi yang disponsori oleh UNDP (Program
Pengembangan PBB) dan International IDEA dari tahun 2007 hingga 2009.
Pada tahun 2010, Juan menjadi penasehat Menteri Dalam Negeri dalam
perumusan Undang-Undang Partai Politik, yang kemudian disahkan sebagai
UU No. 1475 tahun 2011. Sekarang Juan bekerja sebagai konsultan politik.
Professor Karl-Heinz Nassmacher adalah profesor emeritus Ilmu Politik pada
Institut Ilmu Sosial, Universitas Carl von Ossietzky, di Oldenburg, Jerman.
Buku-buku beliau antara lain Bürger finanzieren Wahlkämpfe [Masyarakat
Mendanai Kampanye Politik] (1992), Foundations for Democracy: Approaches
to Comparative Political Finance (2001) dan The Funding of Party Competition
(2009). Beliau juga menyumbangkan tulisan di buku Comparative Political
Finance in the 1980s (1989), Campaign and Party Finance in North America
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Politik tahun 2012. Sebelum bergabung dengan International IDEA, Elin
bekerja sebagai peneliti independen. Elin mendapatkan gelar Master dalam
bidang Administrasi Publik dari Universitas Gothenburg, Swedia.

and Western Europe (1993), Political Finance Among the Democracies
(1994), Handbook of Party Politics (2006), Money, Corruption, and Political
Competition in Established and Emerging Democracies (2012) dan Handbook
on Funding Political Parties and Election Campaigns (2003). Antara tahun
1995 dan 1999, Professor Karl-Heinz menjadi anggota Komite Presidensial
Para Pakar Keuangan Partai Politik di Jerman, dan antara 1986 dan 2006
beliau bekerja sebagai salah satu anggota dewan Komite Riset Keuangan
Politik dan Korupsi Politik pada Asosiasi Ilmu Politik Internasional.
Dr. Magnus Ohman telah berkutat dengan isu keuangan politik sejak
tahun 1990-an, dan telah melakukan banyak riset baik dalam skala nasional
maupun global yang telah diterjemahkan ke dalam 11 bahasa. Dr. Magnus
juga pernah mengasisteni legislator, institusi kebijakan publik, kelompok
masyarakat sipil, media, dan partai politik terkait bidang keuangan politik
di lebih dari 25 negara di dunia. Dr. Ohman bekerja sebagai penasihat senior
keuangan politik pada International Foundation for Election Systems (IFES),
dan pernah juga bekerja pada lembaga-lembaga seperti Carter Center, Institut
untuk Partai Politik dan Demokrasi Denmark (DIPD), Electoral Reform
International Services (ERIS), the European Commission, International
IDEA, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa/Lembaga untuk
Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (OSCE/ODIHR), Lembaga
Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (Sida), dan Program
Pembangunan PBB (UNDP). Dr. Magnus merupakan penulis utama modul
BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance, and Elections/
Sumber Daya Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan, dan Pemilu) terkait
keuangan politik, Political Finance Oversight Handbook (Buku Pedoman
Pengawasan Keuangan Politik) terbitan IFES, dan Basis Data International
IDEA mengenai Keuangan Politik. Beliau adalah anggota dewan Komite
Riset mengenai Keuangan Politik dan Korupsi Politik pada Asosiasi Ilmu
Politik Internasional. Dr. Ohman mendapatkan gelar PhD Ilmu Politik dari
Universitas Uppsala, Swedia.
Dr. Daniela R. Piccio mendapatkan gelar PhD Ilmu Politik dari Universitas
Eropa, Institut Florence. Dr. Daniela berkutat dengan isu peran partai politik
sebagai saluran representasi partai politik, serta kaitannya dengan masyarakat
dan gerakan sosial. Sejak tahun 2010, Dr. Daniela menjadi anggota proyek
riset Re-konseptualisasi Demokrasi Partai di Universitas Leiden yang dibiayai
oleh Dewan Riset Eropa, di mana beliau melakukan penelitian dan penulisan
ekstensif mengenai regulasi partai
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Lampiran IV:
Dolar Internasional

DOLAR internasional (I$) adalah mata uang hipotetis yang memiliki
daya beli barang dan jasa yang sama di semua negara. Di dalam Basis Data
International IDEA mengenai Keuangan Politik, agar data moneter di
dalam Basis Data dapat segera diperbandingkan dengan cepat dan konsisten
terhadap relativitas harga dan pendapatan di dalam masing-masing negara,
maka konversi mata uang masing-masing negara ke dalam dolar internasional
telah dilakukan, berdasarkan data yang telah disediakan oleh table dunia
milik Universitas Pennsylvania (Tabel Dunia Penn).
Tabel Dunia Penn menyediakan data mengenai daya beli berbasis pada
konversi PPP (purchasing power parity/kesamaan daya beli) kepada 189
negara/teritori dari tahun 1950 – 2010. Buku ini menggunakan konversi
tahun 2010. Konversi ini menggunakan tingkat harga di Amerika Serikat
sebagai basis konversi, sehingga satu dolar internasional sama nilanya dengan
satu dolar AS (meskipun nilai tukar I$ berbeda di negara-negara lain yang
menggunakan dolar AS sebagai mata uang karena perbedaan PPP).
Nilai dolar internasional dapat dihitung dengan membagi nilai mata uang
nasional suatu negara dengan nilai PPP.
Misalnya, 500.000 krona Islandia (ISK)
500.000/124,09 (nilai konversi PPP untuk Islandia) = 4.029,33
Maka, 500.000 ISK = I$ 4.029,33
Untuk mempertahankan konsistensi, jumlah uang hingga I$1.000 dibulatkan
kepada nilai I$10 yang terdekat, sedangkan jumlah uang hingga I$10.000
dibulatkan kepada nilai I$100 yang terdekat. Jumlah uang antara I$10.000
hingga I$999.999 dibulatkan kepada I$1.000 yang terdekat. Sedangkan
jumlah uang di atas I$1.000.000 dibulatkan kepada I$10.000 yang terdekat.
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Untuk informasi lebih lanjut mengenai Tabel Dunia Penn, kunjungi http://
pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php
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Buku ini selalu mencantumkan nilai dolar internasional bersamaan dengan
nilai uang dalam mata uang nasional negara yang bersangkutan, kecuali
dolar AS (karena nilainya sama dengan I$). Tetapi penulis tidak melakukan
konversi pada kasus-kasus di mana mata uang asal tidak diketahui, dan mata
uang sekunder seperti euro akan dikutip.

Lampiran V:
Tentang International IDEA

Apa itu International IDEA?
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(International IDEA) adalah organisasi antar-pemerintah yang memiliki
misi untuk meyokong demokrasi yang berkelanjutan di seluruh dunia.
Misi International IDEA adalah untuk menyokong institusi dan proses
demokrasi yang lebih kuat, lebih berkelanjutan, lebih efektif, dan lebih valid.
Apa saja aktivitas International IDEA?
International IDEA diorganisasi pada level global, regional, dan nasional,
memfokuskan diri pada peran masyarakat sebagai agen perubahan.
International IDEA berupaya memproduksi pengetahuan komparatif di
dalam bidang-bidang keahliannya: proses pemilu, pembentukan undangundang, partisipasi dan representasi politik, dan pengembangan demokrasi,
juga kaitannya dengan isu gender, perbedaan, konflik, dan keamanan.
International IDEA kemudian berupaya membawa pengetahuan tersebut
kepada actor nasional dan local yang menginginkan reformasi demokratis,
serta memfasilitasi dialog untuk mendukung perubahan ke arah yang lebih
demokratis.
Di dalam melakukan pekerjaannya, International IDEA berfokus pada:
• Peningkatan kapasitas, legitimasi, dan kredibilitas demokrasi;
• Meningkatkan representasi dan partisipasi politik yang lebih inklusif
dan akuntabel; serta
• Kerjasama demokrasi yang lebih efektif dan valid.
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Di mana saja aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan?
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International IDEA melakukan aktivitas di seluruh negara di dunia. Berbasis
di Stockholm, Swedia, International IDEA juga memiliki kantor di Afrika,
Asia dan wilayah Pasifik, Amerika Latin dan wilayah Karibia, serta wilayah
Asia Barat dan Afrika Utara.

