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REVITALISASI 

ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

OLEH: SRI HASTUTI PUSPITASARI S.H.,M.H.

FUNGSI PARTAI POLITIK

• Fungsi parpol mengarah pada fungsi:

1. The integration and mobilization of citizens

2. The articulation and aggregation of interests

3. The formulation of public policy

4. The recruitment of political leaders

5. The organization of parliament and government
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Fungsi Internal dan Eksternal Parpol

• Secara internal: partai politik memegang peran penting dalam melakukan

pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi

yang menjadi latar belakang pendirian partai politik.

• fungsi eksternal organisasi: Fungsi ini terkait dengan masyarakat luas, bangsa

dan negara. Pada fungsi eksternal ini partai mempunyai tanggungjawab

konstitutional, moral, dan etik untuk membawa kondisi masyarakat Indonesia

pada keadaan yang lebih baik

PERAN PENTING OSP

•PERAN ETIK

•PERAN STRATEGIS

•PERAN TAKTIS
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PERAN ETIK PENTING OSP

• Menciptakan masyarakat yang demokratis

• Memperkuat nasionalisme (memperteguh bangunan negara)

• Menciptakan harmoni di tengah masyakarat

• Menjadi contoh bagi masyarakat dengan berpegang teguh pada

moral dan ketaatan pada hukum

PERAN STRATEGIS PENTING OSP

• Supporting Organ bagi Partai Politik

• Mengoptimalkan Fungsi Partai Polutik

• Mesin Politik bagi Partai Politik
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PERAN TAKTIS PENTING OSP

• Rekrutmen Politik

• Menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat

• Ikut serta dalam proses pembentukan kebijakan publik

• Ikut mengawasi jalannya pemerintahan

REVITALISASI OSP

• Berangkat dari legal policy. Cakupan legal policy harus memberi kepastian hukum

akan pengertian OSP, asas, tujuan, syarat dan prosedur pembentukannya,

hak dan kewajiban, kepengurusan dan keanggotaan, hubungan dengan partai

politik, pengawasan, dan sanksi bagi OSP.

• Memperkuat Ideologi. Aktifitas OSP harus mempunyai landasan ideologi

yang kuat agar gerakan OSP mempunyai arah yang jelas. Ideologi OSP

merupakan pemandu agar OSP tidak keluar dari jalur yang seharusnya.
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REVITALISASI OSP

• Memperjelas Visi dan Missi

• Membuat Platform, Action Plan dan Road Map yang sesuai dengan segmentasi

dan basis issu OSP. Platform OSP dapat diderivasi dari Platform partai

induknya, disesuaikan dengan apa yang menjadi concern OSP. Action Plan

disusun untuk melaksanakan Platform, dan Road Map dibuat sebagai alur dan

tahapan-tahapan untuk merealisasikan apa yang tercantum dalam platform

sesuai action plan-nya

Langkah OSP Untuk Memberi Kontribusi

Dalam Pembentukan Kebijakan

Identifikasi problem 
dasar sesuai

segmentasi atau issu
dari OSP

Riset, Menyerap
Aspirasi, Membuat

Draft

Konsultasi Dgn
Pakar dan para 

Stakeholder

Finalisasi Draft

Penyampaian kepada
pengambil kebijakan, 

Sosialisasi, dan
Pemantauan
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REVITALISASI OSP

• Mensolidkan Personalia OSP. Personalia OSP menjadi elemen yang sangat

penting, sebab personalia ini merupakan aktor penggerak utama OSP.

Personalia OSP dapat diklasifikasikan menjadi : mereka yang menjadi

konseptor; dan mereka yang menjadi penggerak untuk melaksanakan

program. Keduanya harus bersinergi agar aktifitas OSP dapat maksimal

• Dukungan Finansial, serta Sarana dan Prasarana yang memadai.

•TERIMAKASIH


